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Jak to vidím aneb 1939, 1989, 2019 …
Pamětníci roku 1939 už mezi námi téměř nejsou. Rok 1989 si pamatuje většina z nás a rok 2019 to je žhavá současnost. Události, které se odehrály 17. listopadu 1939 svým způsobem podmínily to, co se odehrálo 17. listopadu 1989, a tím významně
ovlivnily naše dnešní životy. Jsem přesvědčen, že je na místě, abychom si připomněli jak události v roce 1939, tak i v roce 1989,
a tím si uvědomili jejich souvislost s dneškem. Obraťme se tedy na tehdejší dačické kronikáře a nechme je promluvit.
První událostí, která je možná i proto,
že se stala už před 80 lety, v současnosti trochu ve stínu, je Mezinárodní den
studenstva. Tímto dnem si připomínáme události, které se odehrály v noci
z 16. na 17. listopadu 1939 v tehdejším
Protektorátu Čechy a Morava. Abychom však pochopili souvislosti, musíme se vrátit k zápisu v městské kronice
z 28. října tohoto roku: „Naši čeští občané, když nemohli oslavit svůj národní svátek – 28. října – oblékli
v tento den tmavé sváteční šaty, a pokud bylo možno, nepracovali.
Byla to pasivní demonstrace českých lidí proti německému útisku.
K pomníku padlých na Palackého náměstí byl tajně položen věnec. V Praze v předvečer státního svátku si studenti zademonstrovali v pražských ulicích proti všemu německému násilí a pozvedli
28. říjen jako nezadatelný symbol naší svobody. Těžce byl zraněn český
student Jan Opletal, který zemřel 11. listopadu. Studenti mu 15. listopadu vystrojili slavný pohřeb. Do jejich řad vnikli gestapáci, začali zatýkat a v noci příštího dne přepadli vysokoškoláky v bytech a v kolejích.
Řadu studentů zastřelili a na dva tisíce jich vyvlekli do Ruzyně a většinu
vyvezli do koncentračního tábora v Oranienburgu. Vnikli i do vysokých
škol a tyto školy uzavřeli. 17. listopadu bylo opět zastřeleno několik studentů. V mnohých státech konaly se demonstrační schůze na projevení
solidarity s českými studenty. Den 17. listopad 1939 stal se od té doby
Mezinárodním dnem studenstva.“ Tolik nám říká o tehdejších tragických událostech dačická kronika.
Teď se přesuňme do listopadových dní před 30 lety, tedy do roku
1989. Události tohoto roku mají přímou souvislost s událostmi ze
17. listopadu 1939. A nechme promluvit dačického kronikáře pana
Klenku: „Dne 17. listopadu došlo v Praze na Národní třídě ke střetu
demonstrujících studentů a mládeže s pořádkovými bezpečnostními složkami. Na protest proti zákroku zahájili studenti v Praze stávku
19. listopadu a k nim se připojili i herci. Na podporu stávkujících vysokoškoláků byla vyhlášena na 27. listopad stávka. Na Havlíčkovo náměstí přišlo po 12. hodině asi 1700-2000 občanů (převládala učňovská
mládež). Na improvizovaném pódiu se vystřídalo 14 řečníků, z nichž
někteří vystupovali za své pracovní kolektivy.
V našem městě vzniklo Občanské fórum 27. listopadu. Na podpisovém archu č. 1 jsou tato jména: Běhan Vlastimil, Tomanec Antonín,
MUDr. Pábl Lubomír, PhDr. Bis Václav, Jedlička Michal, Ing. Arch. Dvořák Miroslav, JUDr. Horník Vasil, JUDr. Tunkl Antonín, Štěbeták Jan st.,
Štěbeták Jan ml. a Ing. Štěbeták Karel. Od 8. prosince probíhala podpisová akce na podporu kandidatury Václava Havla na prezidenta (asi
2000 podpisů). Od 22. prosince se účastnili zástupci OF jednání rady
MěNV. 31. prosince pak proběhlo na Palackého náměstí setkání lidí
dobré vůle.“
Vývoj po listopadu naplnil mnohá očekávání a přinesl i mno-

ho zklamání. Když se ale rozhlédnete kolem sebe, vidíte, že celé
město rozkvetlo do krásy a že většina lidí má důvod žít spokojeně
a šťastně. Nicméně jakoby nám pořád něco chybělo. Člověk je totiž
podivný tvor. I když má plný talíř, před domem zaparkované nové
auto, má pořád pocit, že by měl žít ve společnosti, která si ho váží,
kde platí dané slovo a kde je normální nelhat a nekrást. Jako by
nám pořád štěstí unikalo mezi prsty.
Dnes po třiceti letech opět naše společnost stojí na křižovatce
mezi liberální demokracií a pseudodemokracií, ve které vládne ten,
kdo má dost peněz na to, aby si zaplatil lepší reklamu. Je lákavé
věřit, že nás demokratické zázemí, o které se dnes můžeme opřít,
automaticky ochrání před autokraty. My ale nejsme o nic moudřejší
než naši předkové na začátku 20. století. Naše jediná výhoda tkví
v tom, že se z jejich zkušenosti můžeme poučit.
A tak dnes, stejně jako dřív, platí, že se nemáme předem podřizovat autoritám, že musíme chránit instituce, jako jsou soudy, sněmovna, senát, které slouží demokracii. Že se musíme varovat vlády
jedné strany, že musíme přemýšlet o tom, co říkáme a nepoužívat
bezmyšlenkovitě fráze, které nám nutí sociální sítě.
Je na nás, abychom se nebáli mluvit s cizími lidmi, abychom
přijali zodpovědnost za podobu svého města, státu, světa. Každý
z nás by měl přispívat na dobrou věc. Je na nás, abychom milovali
svou vlast a měli odvahu přinášet oběti za svobodu stejně jako naši
předkové.
Na závěr si ještě jednou vypůjčím slova zapsaná v dačické
kronice k roku 1989. Zápis totiž končí těmito slovy: „Nechť vejde do veškerého našeho konání, vztahů a jednání vzájemná úcta,
slušnost, tolerantnost a kulturnost. Naše představy jsou dosti velké
a optimistické. Nicméně bez poctivé a svědomité práce a velkého úsilí
a obětavosti nás všech bychom se asi lepších zítřků nedočkali.“
S těmito slovy Vám chci popřát krásné Vánoce v rodinném kruhu
a mezi lidmi, kteří se řídí zásadami už zmíněné vzájemné úcty, slušnosti, tolerantnosti a kulturnosti.
Karel Macků, starosta
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Slovo místostarostky
Milí spoluobčané, nastala doba adventní, kterou většina z nás prožívá přípravou na Vánoce. Ve městě a okolí se pořádá také
hodně kulturních a společenských akcí a celá tato doba je velmi hektická.
Již prvního prosince, první adventní
neděli, se koná tradiční Zvonkový průvod, spojený se slavnostním rozsvícením
vánočního stromu na Palackého náměstí.
Akci pořádá Městské muzeum a galerie
v Dačicích a i letos jsme pozvali zástupce
z našeho rakouského partnerského města Gross-Siegharts, kteří jezdí převlečeni
za Bandlkramery (historické podomní
obchodníky nabízející mašličky a tkané
šňůrky). Loni Bandlkrameři nepřijeli, protože padal mrznoucí déšť
a cesta byla nebezpečná, a tak věřím, že letos bude počasí vlídnější
a společně si užijeme první adventní odpoledne. V prosinci se děti,
ale i dospělí mohou těšit na Mikuláše, který se připravuje ve spolupráci s Divadelním spolkem Tyl Dačice také na Palackého náměstí,
tradičně pátého prosince od 17:00 h odpoledne. Mikuláš bude chtít
od dětí slyšet básničku nebo písničku, a pak je odmění drobným
dárkem. Touto mikulášskou nadílkou uzavíráme letošní akce za
Zdravé město Dačice, ale již teď máme naplánovaný celý rok 2020.
Jsme rádi za zapojení našich spoluobčanů a za zájem, který lidé
svou účastí projevují. Vedle již tradičních událostí chystáme například na začátku května, ve spolupráci s Nadací Jihočeské cyklostezky, zahájení cyklistické sezóny pro Jihočeský kraj zde v Dačicích.

Věříme, že se nám vše povede úspěšně zorganizovat a nejvíce budeme doufat v příznivé počasí, které bývá vždy základem úspěchu.
Také se ještě vrátím k železniční trati Slavonice–Kostelec, kdy se
po dvouměsíční výluce na konci října železnice zprovoznila a zastávka Dačice město má nově zrekonstruované nástupiště. Postupně se také opravuje kolejiště na některých úsecích této trati, a tak
výluky budou pokračovat i v příštím roce. Dále od 15. prosince dochází rovněž k velké změně v železničním jízdním řádu celého kraje
Vysočina, což se týká i naší trati 227 (Slavonice – Kostelec). Všechny
podrobné informace o změnách v jízdních řádech je možné najít
v aktualitách na městských webových stránkách www.dacice.cz.
V souvislosti s touto změnou a vypadnutím ranního vlakového
spoje s příjezdem od Telče v 7:32 h na dačické nádraží a s požadavkem Občanské komise Velkého Pěčína o jeho nahrazení, bude prodloužen autobusový ranní spoj z Malého Pěčína do Velkého Pěčína
s příjezdem do Dačic k ZŠ na ulici Komenského. Jsem ráda, že se
tuto nepříjemnou situaci podařilo vyřešit i díky vstřícnosti společnosti JIKORD s.r.o., která zajišťuje dopravní obslužnost Jihočeského
kraje.
Na závěr vám všem přeji příjemné prožití adventu, málo spěchu
a více klidu a pohody a v době Vánoc příjemné setkávání s vašimi
blízkými a poklidně strávený společný čas.
Kateřina Marková, místostarostka

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

Rada města na své 28. schůzi konané
30. 10. 2019 mimo jiné:
•
schválila poskytnutí dotace ve výši
50.000 Kč na rok 2019 zapsanému
ústavu Otevřená OKNA z. ú., Jindřichův Hradec na provoz chráněného
bydlení Dačické okénko,
•
udělila souhlas s přijetím finančního daru v celkové výši 3.775,00 Kč na
úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy Dačice, Komenského takto: na
období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 ve
výši 900,00 Kč a od 2. 1. 2020 do 30. 6.
2020 ve výši 2.875,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha,
•
schválila rozpočtové opatření č.
18/2019 v těchto objemech: příjmy
2.323.512,25 Kč, výdaje 3.710.141,00 Kč,
financování 1.386.628,75 Kč,
•
vzala na vědomí s uložením úkolů návrh rozpočtu města na rok 2020 v prvním čtení,
•
schválila zprávu o činnosti organizace
a výsledky hospodaření Městského
muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2019,
•
vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu hlavní turistické sezóny na
Infocentru Dačice v období 1. 6. – 30. 9.,
•
schválila peněžité dary pro Sbory dobrovolných hasičů za činnost v zásahových jednotkách.
Rada města na své 29. schůzi konané
13. 11. 2019 mimo jiné:
• vzala na vědomí zprávu o plnění smlouvy s Jihočeskou hospodářskou komorou,
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Oblastní kanceláří J. Hradec za rok 2019,
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 7. 2019 se společností SETO, spol. s r. o. na akci „Optická
síť D. Němčice“, kterým se upravuje termín pro dokončení stavby do 14. 5. 2020,
• vzala se souhlasem na vědomí dokument
„Informace o připravenosti a průběhu investičních akcí 2019“,
• schválila rozpočtové opatření č. 20/2019
v těchto objemech: příjmy 2.342.000,00
Kč, výdaje 103.000,00 Kč, financování
-2.239.000,00 Kč,
• vzala na vědomí výsledky plnění rozpočtu města k 30. 9. 2019 s přebytkem rozpočtu ve výši 33.583.445,38 Kč, splátky úvěru
ve výši 1.750.500,00 Kč, zvýšení stavu
bankovních účtů ve výši 31.666.400,94 Kč
a částku 166.544,44 Kč jako operace související s DPH – s přenesením daňové
povinnosti a nárokem na odpočet DPH
a vzala na vědomí výhled plnění rozpočtu města k 31. 12. 2019,
• souhlasila s návrhem rozpočtu města Dačice na rok 2020 ve druhém čtení a s jeho
předložením zastupitelstvu města,
• schválila smlouvu o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD
plus, která se uzavírá mezi dvaceti devíti
smluvními subjekty, což jsou dopravci na
území Jihočeského kraje, Jihočeský kraj
a dvanáct obcí s rozšířenou působností
Jihočeského kraje,
• schválila v souladu s ust. čl. 2, odst.
7 Směrnice Rady města Dačice č. 1/2018

O postupu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu přímé zadání stavebních prací „Odbahnění návesního rybníka p. č. 22, k. ú. Hradišťko u Dačic“ firmě
Technické služby Dačice s. r. o. a schválila
uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem
Technické služby Dačice s. r. o. s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 417.146,30 Kč
bez DPH a termínem realizace od 18. 11.
2019 do 30. 4. 2020.
Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání konaném 6. 11. 2019 mimo jiné:
• schválilo rozpočtové opatření č. 19/2019
v těchto objemech: příjmy -1.500.000,00
Kč, výdaje -14.380.000,00 Kč, financování
-12.880.000,00 Kč,
• schválilo Zásady poskytování podpor
města Dačice,
• schválilo peněžitý dar ve prospěch
SH ČMS – SDH Dačice ve výši 45.000 Kč,
• schválilo přidělení grantu na zajištění provozu mateřského centra v roce 2020 a 2021
zapsanému spolku Katolický dům Dačice
za podmínek uvedených ve smlouvě,
• schválilo přidělení grantu na poskytování pečovatelské služby v roce 2020 a 2021
společnosti Ledax o. p. s., České Budějovice, a společnosti RESIDENT 2000 o. p. s.,
Dačice, za podmínek uvedených ve
smlouvě,
• schválilo přidělení grantu harm reduction zneužívání návykových látek v roce
2020 a 2021 zapsanému ústavu PREVENT
Strakonice za podmínek uvedených ve
smlouvě.

www.dacice.cz

Vítání občánků
V sobotu 19. října 2019 přivítala místostarostka města Kateřina Marková společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni nové občánky. Přivítány byly děti: Tereza Beranovská, Rozálie Chvojsíková, Valerie Koubová, Terezie Anna Kůtková, Kristýna Lžičařová,
Sofie Pražská, Filip Stránský a Vojtěch Vejslík.

V sobotu 16. listopadu 2019 přivítal místostarosta města Jiří Baštář společně s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni nové občánky.
Přivítány byly děti: Natálie Boudová, Ema Cvrčková, Mia Sofie Hronková, Alexandr Kolman, Tereza Matoušková, Anežka Teclová
a Natálie Zaibertová.

Městský úřad Dačice
změna otevírací doby ve druhé polovině prosince 2019
16. 12. 2019

pondělí

8:00 – 17:00 h

17. 12. 2019

úterý

8:00 – 15:00 h

18. 12. 2019

středa

8:00 – 17:00 h

19. 12. 2019

čtvrtek

náhradní úřední den 8:00 – 17:00 h

20. 12. 2019

pátek

8:00 – 14:00 h

23. 12. 2019

pondělí

zavřeno

24.-26. 12. 2019

svátek

zavřeno

27. 12. 2019

pátek

8:00 – 14:00 h

30. 12. 2019

pondělí

8:00 – 17:00 h

31. 12. 2019

silvestr

zavřeno

Zastupitelstvo města
se sejde na svém 8. zasedání 11. 12. 2019
v 17:00 h v hlavním sále KD Beseda.
Uzávěrka lednového čísla je
15. prosince 2019.
Distribuce bude probíhat
druhý týden v lednu 2020.

Uzavření pokladny
Ve čtvrtek 2. 1. a v pátek 3. 1. 2020
budou pokladny městského úřadu uzavřeny z důvodu ukončení jednotlivých
agend a nastavení počátečních stavů
roku 2020.

1. ledna
od 17:00 h
Palackého nám.
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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 600 členů.
REALIZUJEME:
Zpracování studie na rekonstrukci
sportovní haly u Střední školy technické
a obchodní Dačice
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích – v listopadu byla natažena
barevná fasáda, konec realizace přístavby
o třech nadzemních podlažích s využitým
podkrovím a vestavby podkrovních učeben ve stávající budově je naplánován na
březen 2020.
Přístavba Knihovny Matěje Mikšíčka –
jedná se o rozšíření prostor knihovny v Pantočkově ulici o přístavbu do dvorní části
o rozměrech 15,50 x 6,25 m. Knihovna je zatím i nadále v provozu v náhradních prostorách na Palackého náměstí čp. 62.
Zpracování PD na výstavbu sauny ve
Sportovní hale Dačice – je zpracována
studie, probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a následný
výběr zhotovitele akce.
Výstavba DDM Bratrská Dačice – stavbu, na kterou DDM J. Hradec získal dotaci
z Ministerstva životního prostředí, provádí
firma INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci komunikací v lokalitě
k Hradišťku
Přeložka veřejného osvětlení v Dolních Němčicích
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.
DOKONČILI JSME:
Předložení žádosti o dotaci na bezbariérový výtah pro ZŠ B. Němcové v Dačicích – v případě obdržení dotace předpokládáme výstavbu výtahu v období letních
prázdnin 2020.
Předložení žádosti o dotaci na osvětlení přechodů v ul. Hradecká – v případě
získání dotace - realizace akce v roce 2020.
PLÁNUJEME:
Realizace zadávacího řízení na zhotovitele akce Výstavba Kluziště
Realizace výběrového řízení na zhotovitele akce Zateplení bytového domu
čp. 162
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)

4

Ceny města Dačice byly předány
V sobotu 16. listopadu se v sále Kulturního domu Beseda konal společenský večer, během kterého předali starosta města Karel Macků a místostarostové Jiří Baštář a Kateřina Marková Ceny města Dačice za rok 2018.

Akci Dnešní večer patří vám, věnuje město Dačice všem aktivním zájmovým spolkům a sdružením se sídlem na území města
jako poděkování za celoroční činnost a práci pro veřejnost.
Pozváni byli zástupci organizací, kteří se
ve svém volném čase věnují sportovním,
kulturním, společenským a volnočasovým
aktivitám, pracují jako trenéři dětí a mládeže, podílejí se na organizování akcí určených široké veřejnosti, reprezentují město
na soutěžích a šíří jeho dobré jméno ve
všech oblastech zájmové činnosti.
Během večera byly předány Ceny města.
V kategorii Výchova a vzdělání cenu získal
Karel Mandelík za celoživotní působení
v roli pedagoga a vychovatele a za jeho
další dobrovolnickou práci s mládeží. V kategorii Kultura cenu získal Michal Stehlík,
který se jako historik v rámci své badatelské
a vědecké práce dlouhodobě věnuje dějinnému vývoji města. V kategorii Jiné cenu
získal Vlastimil Kolomazník za propagaci
města na celostátní úrovni. Cenu získal jako
uznání jeho dlouholeté propagace letectví
s důrazem na území města Dačic a dačic-

kého regionu. Dále v této kategorii cenu
získal Martin Hudínek za záchranu lidského
života, Dana Krtková za celoživotní aktivní
členství v Českém červeném kříži a František Stejskal za dlouholetou dobrovolnickou
činnost ve Svazu tělesně postižených v Dačicích.
O zábavu se postarala Sandra Pogodová a Michaela Dolinová se svým pořadem
Už zase miluju a hudební skupina Almost
Acoustic.
V průběhu večera byl promítnut krátký
film s názvem „Když se daří, tak se daří“.
Film obsahoval sestřih zajímavých událostí ze života spolkové činnosti v roce 2019.
A jako vždy bylo připraveno pohoštění,
o které se postarali studenti ze Středního odborného učiliště zemědělského
a služeb Dačice.
Večer se nesl v příjemné atmosféře. Připomněli jsme si, že v Dačicích je spousta
šikovných lidí, kteří se ve svém volném čase
aktivně zapojují do volnočasových aktivit.
Za tuto práci jim patří velké poděkování.
Markéta Nováčková, odbor
kultury a cestovního ruchu
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Vzdělávání osob pečujících

Právě opravujeme

Osoby pečující (pěstouni, poručníci) mají povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě, a to v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

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 560 členů.

Tato povinnost vychází ze zákona o sociálně-právní
ochraně dětí (§ 47a odst. 2
písm. f) a je zároveň
ukotvena i v Dohodě
o výkonu pěstounské/
poručenské péče, kterou uzavírá OSPOD
s osobami pečujícími. Prakticky to znamená, že osobám pečujícím, které mají s naším OSPOD uzavřenou Dohodu o výkonu
PP je nabídnuta možnost školení, které se
uskutečňuje přímo v Dačicích. Toto školení zajišťuje vzdělávací činnost, která
splňuje podmínky k pořádání odborných
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti. Vzdělávání probíhá 3x za rok (2x na jaře a 1x na podzim)
vždy s osmi hodinovou dotací. Témata jsou

různorodá, v letošním roce byla zaměřena na problematiku vztahových vazeb
a jejich poruch, finanční gramotnost,
agresi a agresivitu dětí a mládeže a jejích
spouštěčů. Poslední téma týkající se agrese
lektoroval, a to již po několikáté, PaedrDr.
Zdeněk Martínek, jehož přednášky jsou
vždy hodnoceny s velkým úspěchem. Pokud se zadaří, bude pro naše pěstouny
přednášet i příští rok. Pro osoby pečující
není účast na školeních jenom zdrojem
informací získaných z přednášek, ale také
dochází k vzájemnému sdílení a předávání zkušeností s ostatními pěstouny, s kterými se zde potkávají. Pěstouni mají také
možnost vypůjčit si odbornou literaturu
týkající se pěstounství a výchovy dětí, a to
na odboru sociálních věcí v kanceláři č. 206.
Jindra Jelínková,
odbor sociálních věcí

Fotíte rádi? Přispějte do knižní publikace
a k propagaci města
Milí dačičtí občané, patrioti, rodáci, zkrátka milí Dačičáci, je mezi vámi spousta
šikovných fotografů, kteří rádi a velice dobře fotí. Pořídili jste během posledních
dvou let fotografie města nebo jeho místních částí a chcete se podílet společně
s námi na propagaci? I vy můžete přispět vašimi snímky do naší fotobanky.
V roce 2020 plánujeme vydání knihy o současných
Dačicích, a protože
je to město, ve kterém žijete a máte
k němu blízký vztah, neměly by vaše snímky v publikaci chybět.
Uvítáme záběry celkové i dílčí, detaily
staveb historických i moderních, fotografie
z nejrůznějších událostí a akcí, snímky ze
všech ročních období. Pošlete nám fotografie míst, která máte rádi. Míst, která jsou
podle vás pro naše město typická anebo
naopak, moc se o nich neví, a přitom mají
svoje kouzlo. Těšíme se na tak zvané náladovky a image foto.
Pokud se neobjeví v knize, určitě je vy-

užijeme v tištěných materiálech, na webových stránkách, facebooku, v propagačních
kampaních na portálech cestovního ruchu,
na upomínkových předmětech, v kalendářích apod.
Pošlete nám vaše fotografie na e-mail:
kultura@dacice.cz. Kapacita e-mailové
schránky je 10 MB. V případě většího
objemu fotografií využijte zaslání přes
www.uschovna.cz.
Posláním fotografií na uvedený e-mail
dáváte souhlas s užitím fotografií k účelům propagace města.
Děkujeme, těšíme se na spolupráci a na
vaše fotografie, které můžete v rámci této
první výzvy posílat do 30. 3. 2020.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Rekonstrukce místní komunikace v Třeběticích
Na podzim
tohoto roku byla v Třeběticích
provedena rekonstrukce části komunikace protínající novou zástavbu v obci. V rámci rekonstrukce
došlo k pokládce nového asfaltového povrchu o celkové délce 157 m. Realizace akce
probíhala od září do října 2019 a jednalo se
o první ze dvou plánovaných etap projektu.

Navazující druhá etapa, v rámci které bude
položen asfaltový povrch na zbývající části
komunikace, by měla být provedena v roce
2020.
Celkové výdaje na rekonstrukci činí téměř
2,4 mil. Kč. Obec Třebětice získala za pomoci Mikroregionu Dačicko na realizaci grant
Jihočeského kraje v celkové výši 981.156 Kč.
Jan Koutný, starosta
obce Třebětice

PROBÍHÁ:
Parkovací stání Jiráskova II – cílem
projektu je zlepšení možností parkování
os. automobilů v panelové zástavbě, a tím
zajištění plynulé průjezdnosti místních komunikací. Jedná se o dvě menší parkovací
plochy. První 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.
Po pokácení stromů práce pokračují dle
plánu.
Oprava fasády KD Beseda – probíhají
práce na provětrávání a odvlhčení soklového zdiva. Na tuto akci byla získána dotace
z Ministerstva kultury ČR.
PŘIPRAVUJEME:
Odbahnění Návesního rybníka v Hradišťku – město Dačice vlastní 44 rybníků.
Je nezbytné všechny postupně zrekonstruovat - oprava hrází, okamenování, odbahnění, výměna požeráku a další. Aby
bylo možné opravy provádět, je nezbytné
mít zpracovanou projektovou dokumentaci. Proto v současné době pracujeme hned
na několika rybnících. Zároveň u některých
budeme podávat žádost do dotačních
programů. V letošním roce provedeme odbahnění rybníku v Hradišťku. Stavební práce budou provádět Technické služby Dačice s.r.o. za celkové náklady 420 tis. bez DPH.
DOKONČILI JSME:
Rozšíření veřejného osvětlení Bílkov
– předmětem zakázky bylo rozšíření veřejného osvětlení v místní části Bílkov do lokality, kde byly vybudovány 4 novostavby
rodinných domů.
Záchytný žlab Bílkov – v místní části
Bílkov byl mnoholetý problém se splavováním štěrkopísku na asfaltovou komunikaci.
Tento problém jsme na začátku listopadu
vyřešili záchytným žlabem.
Pozemkové úpravy v Chlumci – v říjnu
a listopadu probíhala výstavba dvou cest
v rámci pozemkovým úprav v k.ú. Chlumec.
Nejednalo se o opravu financovanou městem Dačice - město se podílí na přípravě
a průběhu pozemkových úprav. Stejně tak
jsou tyto úpravy iniciovány v místních částech Borek, Hradišťko a Dolní Němčice.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav prováděných městem Dačice.
(red.)
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Změna v jízdních řádech

Vánoční svoz odpadu

Upozornění na změny v jízdních řádech platné od 15. 12.
2019 do 12. 12. 2020: vlaková trať Slavonice–Kostelec, autobusový spoj Velký Pěčín, Malý Pěčín, Dačice.

Chcete-li využít služeb svozové společnosti i na přelomu
roku letošního a příštího, věnujte pozornost následujícím
řádkům.

Upozorňujeme občany na rozsáhlé změny
ve vlakovém jízdním řádu na trati 227 Slavonice-Kostelec u Jihlavy. Změny jsou platné od
pondělí 15. prosince ve vlakových spojeních
v celém kraji Vysočina. Například ranní vlak
od Telče bude přijíždět do Dačic na nádraží již
6:55 h a potom další vlak v 7:58 h, což je nevyhovují pro školní děti.
Na základě požadavku Občanské komise ve Velkém Pěčíně jsme
vyjednali nový autobusový spoj, který bude mít příjezd do Velkého
Pěčína v 7:28 h a následně přes Malý Pěčín přijede do Dačic k ZŠ na
ulici Komenského v 7:43 h. Podrobné jízdní řády vlakového spoje
227 a nového autobusového spoje najdete v aktualitách na webových stránkách města Dačice www.dacice.cz.
Kateřina Marková, místostarostka

Komunální odpad bude v období vánočním a povánočním svážen s jedinou změnou. Svoz popelnic, který má proběhnout na
Nový rok, tj. 1. ledna 2020, se uskuteční již v pondělí 30. prosince
2019. Další svozové dny zůstávají zachovány tak, jak jsme zvyklí.
Respektujme, prosím, hlavně v těchto svátečních chvílích, oprávněný požadavek pracovníků svozové společnosti na bezproblémový přístup k jednotlivým sběrným nádobám a připravme
tyto nádoby ke svozu již v předvečer svozového dne, nebo před
pátou hodinou ranní dne svozového. Jen tak požadovaný svoz
určitě proběhne.
Odstrojené vánoční stromky budou sváženy
v pondělí 13. ledna 2020. Tento svoz se neuskuteční v místních částech, proběhne tedy pouze
v ulicích města Dačice. Vánoční stromky odkládejme na bývalá stanoviště velkoobjemových
kontejnerů, a to nejpozději v neděli 12. ledna
2020, abychom nemuseli organizovat svoz dodatečný.
No a upřímné přání patřící již všem:
„Prožijte letošní Vánoce v klidu a pohodě rodinného kruhu“.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Filmové dárky,
nejen pod vánočním stromečkem
Už je to tak, prosinec je tady a Vánoce jsou za dveřmi. Teď
už určitě přemýšlíte, co pod vánočním stromečkem udělá
radost právě vašim blízkým. Pár tipů pro vás máme také my
v dačickém kině.

Výzva vlastníkovi (vlastníkům)
k převzetí opuštěné věci

Vaši rodinu, kamarády či známé můžete potěšit třeba dárkovým
poukazem, který pak obdarovaný vymění za vstupenku na filmovou projekci dle vlastního výběru. Nemusíte se tak bát, že se třeba
netrefíte do jeho diváckého vkusu. Platnost takovéto poukázky je
na dobu šesti měsíců od jejího zakoupení. Držitel této poukázky
si tak může vybrat jeden z několika desítek promítaných snímků
v našem kině. Cena poukázky je 130 Kč a lze ji zakoupit v Infocentru Dačice.
No a jestli chcete mít Vánoce celý rok 2020 a máte
rádi životopisné, hudební,
nebo dokumentární filmy,
můžete sobě, nebo někomu v rodině, nadělit členství v Dačickém filmovém
klubu. Členské kartičky na
rok 2020 jsou právě v prodeji a jejich držitel bude mít záruku levnějšího vstupného na projekce filmovém klubu nejen v Dačicích,
ale v kinech po celé České republice, které jsou členy asociace Českých filmových klubů. Jejich přesný seznam najdete na: www.acfk.
cz. Opravdoví filmoví nadšenci pak jistě ocení také levnější vstupy
například na filmový festival Letní filmová škola v Uherském Hradišti a další akce. A to ještě není vše! Od sezóny 2020 bude totiž
držitel této kartičky moci získat také slevu na vybrané kulturní akce
pořádané Kulturním domem Beseda. Kartička je platná 12 měsíců
a lze si ji zakoupit na Infocentru Dačice nebo na pokladně kina. Její
cena je 70 Kč.
A co říct závěrem? Krásné, nejen filmové, Vánoce a celý rok 2020,
vám za dačické kino přeje
Milan Krotký

Socha sv. Jana Nepomuckého na parcelách č. 1528/2 a 1529/4
v k.ú. Dačice, které jsou ve vlastnictví Jiřího Mátla, Pavla Mátla
a Danuše Mátlové. Socha se nachází v zahradě na okraji Kapetovy
ulice (datováno 1706).
Pamětní kámen obětem I. světové války na parcele č. 1640/1
v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic, která je ve vlastnictví Města
Dačice, nacházející se na návsi vedle zvoničky.
Hrobový pomník č. 126 na parcele č. 1241 v k.ú. Dačice, která je
ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice a nachází se na starém hřbitově. Jedná se o hrob Rudolfa Falata, který byl starostou
Dačic v letech 1923-1931.
Město Dačice zjišťuje majitele výše uvedených věcí. Vzhledem
k tomu, že se vlastnictví nepodařilo doposud zjistit, lze případně
výše uvedené věci považovat za věci opuštěné ve smyslu ustanovení § 1045 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném
znění. Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, tímto vyzývá
vlastníky předmětných věcí, aby ve lhůtě do 2 měsíců od zveřejnění této informace na úřední desce, uplatnili u města Dačice svá
vlastnická práva a patřičným způsobem je doložili.
Hana Dvořáková, vedoucí odboru správy majetku

Volné pracovní místo
strážník/strážnice městské policie

Termín pro podání žádostí: do 19. prosince 2019 do 13:00 h.

Město Dačice vyhlásilo výběrové řízení na místo strážník/strážnice městské policie, zájemci se mohou přihlásit do 13. 12. 2019
formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice. Bližší informace na úřední desce.
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Město Dačice místním šetřením zjistilo, že v jeho správním
území se nachází opuštěné a nezabezpečené věci – socha,
hrobový pomník a památník. Jedná se o tyto:

Nabídka volného bytu v DPS

Byt č. 61, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 45,33 m2. Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 4.249 Kč. Byt pro jednotlivce (upravitelný, vhodný
pro vozíčkáře). Byt spadá do energetické třídy D.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 61 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 na www.dacice.cz.
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Má cesta na MS do Číny
Cyklotrialová sezóna 2019 zakončená mistrovstvím světa v Číně je u konce!
Letošní rok byl pro mě poměrně náročný, protože jsem se hned na začátku roku
rozhodl, že se zúčastním veškerých důležitých národních i mezinárodních závodů
potřebných k nominaci na mistrovství světa. Mnohdy bylo potřeba závody a cestování upřednostnit před vším ostatním.

Na jaře jsme se s kamarádem Honzou
Šmídem podívali na soustředění v Barceloně, kde jsme celých 10 dní poctivě trénovali. Od dubna začal boj na závodech. Český
pohár měl 3 díly – Veselí nad Moravou (1.
místo), Sklenka u Prahy (1. místo), Hamry
nad Sázavou (2. místo). Nejdůležitějším
národním závodem bylo Mistrovství České
republiky v Olomouci. Celý den hodně pršelo a závod byl opravdu těžký, nepříjemný
a nebezpečný. Nakonec jsem získal 1. místo
a poprvé jsem se tak stal mistrem ČR v kategorii Elite 26“.
Světový pohár měl letos též 3 závody,
kde jsem obsadil tato umístění: Salzburg,
Rakousko (45. místo), Val di Sole, Itálie
(40. místo) a Il Ciocco, Itálie (46. místo).
Na mistrovství Evropy, které se jelo též
v Il Ciocco v Itálii jsem se umístil na 31. místě. Posledním a nejdůležitějším závodem
bylo mistrovství světa v Číně, konkrétně ve
městě Chengdu, kde jsem se umístil též na
31. místě. Jsem opravdu rád, že se mi podařilo splnit svůj cíl, který jsem si dal v lednu
tohoto roku. Tím bylo dostat se na mistrovství světa v čínském městě Chengdu.
Bylo nutné se na tento závod kvalifikovat
a k tomu je potřeba splnit jistá kritéria. Na
tyto závody jezdí zpravidla pouze 1 jezdec
v každé kategorii. V minulých letech mě

vždy potkal nějaký úraz, který mě zbrzdil
v pokračování sezóny. Letos jsem až na
drobné odřeniny proplul sezónou bez zranění. S výsledky na závodech ale nejsem
úplně spokojený. V České republice není
až tak velká konkurence, a to mě moc mrzí!
Rád bych porovnával síly s větším počtem
soupeřů. Na světových závodech je naopak
konkurence opravdu veliká.
Já jsem s trialem začal až téměř v 16 letech. Tím jsem získal ztrátu, která se těžko
dohání. Tehdy bych nikomu neuvěřil slova,
že se jednou vydám na mistrovství světa na
druhou stranu planety. Další nevýhodou je,
že nemám parťáka na trénování a vhodné
místo pro trénink v blízkosti Dačic. Na nejbližší místo pro trénink jezdím 85 km. Mám
nyní měsíc na rozmyšlenou, zda se další sezónu pokusím o podobné jako letos a zlepším si tak celkové umístění ve světovém
žebříčku, které jsem za letošní sezónu posunul z cca 50. místa na 25. Velký vliv na to
bude mít skutečnost, zda se mi podaří domluvit přístup do haly v Jemnici, kde bych
trénoval celou zimu a jaro.
Velké díky patří Jihočeskému kraji, který
mě finančně podpořil pro účast na mezinárodních závodech.
Podpořilo mě i město Dačice, kterému také mnohokrát děkuji. S komunikací
s městem Dačice a Jihočeským krajem mi
pomohl Martin Šťastný, i jemu bych chtěl
touto cestou poděkovat.
Lukáš Müller

Zubní pohotovost
01.12.2019

neděle

Soldánová Milada

Nádražní 293, J. Hradec

384 361 750

07.12.2019

sobota

Škodová Dagmar

Hradecká 265, Nová Bystřice

739 264 379

08.12.2019

neděle

Šmíd Pavel

Denisova 352/II, J. Hradec

722 360 903

14.12.2019

sobota

Tomek Adam

nám. Míru 175 , J. Hradec

777 533 213

15.12.2019

neděle

Trpáková Romana

Denisova 352/II, J. Hradec

603 107 991

21.12.2019

sobota

Zadražilová Zdeňka

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 571

22.12.2019

neděle

Zajícová Monika

Hradecká 254,Nová Bystřice

384 397 576

24.12.2019

svátek

Žídková Ilona

Benátky 672, Kardašova Řečice

384 382 254

25.12.2019

svátek

Blechová Dana

Antonínská 85, Dačice

384 423 117

26.12.2019

svátek

Bouchal Ivo

Vrchlického 5, Třeboň

384 723 036

28.12.2019

sobota

Cuřín Jiří

Třeboňská 215,
Chlum u Třeboně

384 797 235

29.12.2019

neděle

Čechová Milena

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 569

01.01.2020

svátek

Doležal Antonín

Riegrova 569, Třeboň

384 721 700

04.01.2020

sobota

Drachovská Ivana

Vrchlického 5, Třeboň

384 721 035

05.01.2020

neděle

Havlíček Pavel

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

Rok se kloní k závěru,
poděkujme za vše...
Nejenom kapr, purpura a doufám
sněhové vločky otevřou kliku našich
domácností, aby zvěstovali vánoční
čas. Až se setmí, tak máme spoustu
času sednout a říct si, co dobrého,
nebo smutného, nás v letošním roce
potkalo.
Není vždy snadné vzít kalendář a projít si dny minulé a poděkovat. Poděkovat,
za možnost a štěstí trávit čas společně,
za rodinu, přátelství, zdraví, to se i v duchu usmějeme. Poděkujme ale i za chyby
a omyly, které nás v tom roce posunuly dál.
Vždyť nejednou se stalo, že právě proto, že
jsme něco nezvládli, jsme dostali sílu jít dál
a zkusit to znovu.
Já vím, že Vánoce se z času setkávání
a radosti s blízkými pro mnohé staly honbou za dárky pro blízké, nesmyslným plněním lednic a spíží dobrotami z různých
koutů světa. Jasně, a abych nezapomněl,
také nutností uklidit a nablýskat každý roh
svého domova. A přes to vše lze zařadit
neutrál a tento čas věnovat setkání s těmi,
které máme rádi, nebo v průběhu roku na
ta setkání nezbyl čas. Prožil jsem letos pár
příběhů, kdy jsem nestačil říct ani: „děkuji,
ahoj, nebo na shledanou.“ Příběh Vánoc,
právě v té své křehkosti zrození nového
života, naplnění proroctví a lásky rodiny je
tím správným okamžikem říkat druhým, že
nám na nich záleží, že jsme tu pro ně a oni
nejsou sami. Dnes se hodně mluví o křesťanských hodnotách Evropy. Možná právě
v té zranitelnosti právě narozeného Ježíše,
v té naději, že láska je silnější než cokoli na
světě, ač to tak někdy nevypadá, se dotýkáme svého lidství. Nehledejme jeho odlesk
ve výlohách a monitorech nových telefonů, ale v očích našich blízkých. Jak důležitá
a často opomíjená je laskavá náruč rodiny,
která nám dává domov.
Kam směřuje naše konání, kam jsme se
posunuli, čeho jsme docílili... Napadá mne
úryvek z pohádky Tři veteráni: „Dali jsme
vám kamarádíčkové dary. A proč jsme vám,
kamarádíčkové, dali dary? Inu dali jsme vám
dary, protože jsme chtěli, abyste měli radost.“ Každý z nás je něčím obdarován, a to
nemusí být jenom na Vánoce. Máme důvod
k radosti, protože každý z nás je originál.
Rozvíjejme to dobré v nás, i když to není
vždy snadné, ať nám nezplaní srdce.
Vánoce 2019 budou krásné. Budou nadějné. Budou očistné. Budou požehnané.
Budou, protože to je jejich podstata a poselství radosti, když jim dáme šanci.
Přeji nám všem nezkalený zrak srdce při
hledání hvězdy, která ukazuje cestu k „Betlému“.   
Přeji nám všem požehnané svátky vánoční, klid v rodinách a pokoru v srdci.
Jan Bartošek
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Naši poutníci ve věčném městě
Stál jsem, seděl jsem, chodil jsem, jezdil jsem a nechával se
přitom unášet přátelskou atmosférou plnou pokory i naší národní hrdosti. Tisíce Čechů, Moravanů a Slezanů totiž přijely,
většinou v pondělí 11. listopadu do Říma na třídenní oslavy
30. výročí svatořečení princezny, řeholnice Anežky České.
Již od nedělního odpoledne byla mezi nimi také naše senátní delegace, která se společně s ministrem zahraničních věcí
snažila naplnit dvě důležité role.
Tou první rolí byla politická jednání s představiteli Vatikánu o roli
katolické církve v České republice a také o možnostech obnovení
jednání o uzavření mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou
a Vatikánem.
Druhou rolí byla účast na oslavách 30. výročí svatořečení Anežky
České, a tím symbolické zdůraznění významu tohoto svatořečení
a osudu Anežky České pro Českou republiku.
Zpětně si uvědomuji, že jsem měl opravdu velké štěstí. Bylo pro
mě obrovskou ctí a odměnou zúčastnit se za český Parlament setkání s naším kardinálem a biskupy, zúčastnit se úžasných mší nebo
koncertu navštívených tisíci poutníků a nakonec mít i nečekanou
možnost se osobně setkat s papežem Františkem.
Přesto si dovolím napsat, že nejsilněji na mě zapůsobila setkání s našimi poutníky. Často bylo opravdu těžké se ubránit dojetí.
Přiznávám, že jsem měl při stovkách stisků rukou a přátelských pozdraveních často slzy doslova na krajíčku.
Přišlo mi totiž neuvěřitelné a nesmírně dojemné a povzbuzující,
že do Vatikánu přijeli lidé snad ze všech městeček mého senátního obvodu a asi tedy i z celého Česka. Přijeli, aby trpělivě vystáli,
často v dešti a chladu, někdy i několikahodinové fronty na vstup na
mši nebo koncert nebo na audienci na náměstí sv. Petra. Tyto tisíce
našich českých poutníků byly hlavním zdrojem obrovské pozitivní
energie, optimismu, dobra a hlubokého lidství, kterými byly oslavy
30. výročí svatořečení Anežky v Římě a Vatikánu doslova prostoupeny. Právě naši poutníci a z nich vycházející neviditelná aura způsobili, že papež po skončení obřadu neodešel, ale vrátil se k nim
a osobně se s nimi znovu zdravil. Je to tak, jsme silný a dobrý národ.
Miloš Vystrčil, senátor

Zprávy z DPS
První podzimní setkání v rámci projektu „Ty se mnou, já s Tebou“
se uskutečnilo v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích 22. 10.
2019. Děti z MŠ Bratrské a Sokolské, pod vedením paní učitelek,
které nás navštívily v dačickém kroji, zahájily podzimní program
opět společnou písničkou. Zpívaly se lidové písně v doprovodu
muzikanta, který hrál na dudy. Dozvěděli jsme se i něco o jejich
historii. Společně jsme namalovali podzimní obrázky, které nám
děti zanechaly na výstavu. Nechybělo ani malé občerstvení od dětí
a do školky si děti odnášely pohádkové pletené postavičky od naší
uživatelky.
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Mikulášský turnaj - pro neregistrované hráče
kdy: 7. 12. 2019 od 12:00 h
kde: herna Katolického domu Dačice
systém soutěže: jednotlivci a čtyřhry
Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči nehrající žádné soutěže
a pouze ve sportovní obuvi a sportovním oblečení. Zájemci se
mohou přihlásit do 2. 12. 2019 na tel. 384 422 424 nebo mobil
721 478 454 u p. Havlíka, kde mohou získat další informace k turnaji. Občerstvení na turnaji bude zajištěno.
ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci,
střelecká sekce Dačice
a město Dačice pořádají

NOVOROČNÍ POHÁR 2020
XXI. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 4. ledna od 10:00 h

Na vaši účast se těší členové střelecké sekce Dačice
a Okresní myslivecký spolek ČMMJ J. Hradec.

--- inzerce ---

Děkujeme za pěkné podzimní dopoledne.
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová,
Pečovatelská služba Ledax o.p.s. středisko Dačice

Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice pořádá tradiční

www.dacice.cz

Závěr roku v Knihovně Matěje
Mikšíčka, vánoční otevírací doba

Knižní novinky
v Knihovně Matěje Mikšíčka

Vážení a milí čtenáři, když píšu tyto řádky, zbývají firmě Drymat-CZ, s.r.o. tři týdny
na dokončení přístavby knihovny. Poté
budou vysychat betony a omítky a probíhat dokončovací práce v přízemí. Vzhledem k tomu, že chceme otevírat knihovnu
v Pantočkově ulici (Kláštýrek) nejpěknější, jak to jenom lze, bude ještě v budově
v lednu a v únoru probíhat malování a výměna koberců v prvním patře knihovny, na dětském oddělení. Proč v zimě? První patro knihovny je částečně vystěhované, hlavně velký výpůjční pult
a část regálů jsou v náhradním provozu na Palackého náměstí, takže chceme této situace využít, jelikož knihovnický nábytek a knížky
jsou těžké. Vše také náležitě vyschne a hlavně nechceme mít zavřenou knihovnu kvůli stěhování v lednu a v únoru, kdy se nejvíce čte
a půjčuje. Všechny změny včas oznámíme. Takže do konce února
se na vás těšíme na Palackého náměstí.
V minulém čísle Zpravodaje se vloudila chybička v termínu
soutěže: Odlož mobil v knihovně – projekt trvá až do 11. prosince 2019, takže je stále čas prohlédnout šuplíky se zastaralými
a nefunkčními mobily a donést je do knihovny. Jednak podpoříte
naši knihovnu, soutěží 20 knihoven, a navíc za každý odevzdaný
telefon vyplníte soutěžní lístek a máte šanci vyhrát poukázku na
nákup knih za 2.500 Kč. Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány. Pomozte zvýšit povědomí o třídění vysloužilého
elektrozařízení.
Děti, které se zapojily do celoroční čtenářské soutěže Lovci perel,
si mohou přijít pro vyčtené perly 19. nebo 20. prosince 2019 během
výpůjční doby a také si vybrat v krámku drobné odměny za virtuální peníze, moriony, které získaly za odpovědi na nepovinné otázky.
Za povinné otázky, které sledují, jak pozorně čtenář knížku přečetl,
jsou perličky, nepovinné otázky rozvíjejí vlastní názory a přemýšlení o tématu. Děkujeme Infocentru Dačice za dárky pro soutěžící
čtenáře. Další ročník soutěže začne v únoru 2020.

Druhá půlka podzimu a hlavně období
před Vánocemi je obdobím, kdy vychází asi
nejvíce zajímavých a očekáváných knižních
titulů. Řadu titulů, které obsazují první příčky nejprodávanějších knih, si můžete půjčit
i v naší knihovně. A pokud se vám stane, že
knížky jsou půjčené nebo několikrát rezervované, lze si některé z nich stáhnout i jako
e-knihu z našeho webu: https://knihovna.
mkdac.cz/.
Bohemia – Jan Svěrák – začíná nové milénium a Ivan Šustil, mladý talentovaný režisér dvou celovečerních filmů a tak trochu
floutek, sní o tom, o čem sní všichni čeští filmaři – prosadit se v cizině
a natočit film v Hollywoodu.
Jáma - C. J. Tudor – další syrový psychothriller od autora Kříďáka, tentokrát o zmizelé a (bohužel) znovunalezené sestře.
Sestra s perlou – Lucinda Riley – oblíbená autorka románů pro
ženy a její nový romantický příběh – čtvrtý díl ságy Sedm sester
nás zavede tentokrát do Austrálie k obchodníkům s perlami.
Tři sestry - Táňa Keleová-Vasilková – tři sestry nespojují jen
hřejivé vzpomínky, ale i láska a pocit sounáležitosti. Jen na to ve
víru života jaksi pozapomněly. Věra žije ve šťastném manželství, čehož si cení stejně jako vztahu s dcerou, a své rodině věnuje téměř
všechen volný čas. Lucie je pohlcená výchovou dvou malých synů,
prací v kosmetickém salonu a vlastními problémy. Nejmladší z nich,
Emu, nejvíc trápí skutečnost, že se se sestrami vzájemně odcizily,
ale nedokáže to změnit.
Stříbrná cesta – Stina Jacskon – thriller, který nadchl celou
Skandinávii a obdržel cenu Nejlepší krimi roku. Odlehlý hotel, deset hostů, boj o přežití začíná.
Na útěku – Harlan Coben – dokonalá rodina je zničena v nejnovějším thrilleru Harlana Cobena, brilantního autora celosvětových
bestsellerů, kterého spisovatel Dan Brown označil za mistra napětí
a skvělých zápletek. Ztratili jste dceru. Je závislá na drogách a násilnickém partnerovi. Navíc dala jasně najevo, že nechce, abyste ji
hledali.
Malé pikantní vraždy – Adler Olsen – dvě povídky od autora kriminální série o oddělení Q. Jednoduše vystavěný detektivní
příběh, který je vtipný a úplně jiný než to, na co jsme doposud byli
u Adlera-Olsena zvyklí – ukáže vám také svůj černý smysl pro humor.
Úplně cizí lidé – Liane Moriarty – novinka autorky světových
bestsellerů Sedmilhářky a Manželovo tajemství.
Sen, který se naplnil – Luca Di Fulvio – Masová emigrace Evropanů do zámoří na přelomu 19. a 20. století. Tři mladí lidé na
nebezpečné cestě za lepším životem. Velkolepá barvitá freska,
jež se odehrává v rozmanitém prostředí od židovské vesnice kdesi
v Rusku až po chudinskou čtvrť Buenos Aires.
Bláto a mršina – Anne Granger – klasická anglická detektivka
- Lucas Burton nesnáší venkov. Nevidí v něm nic víc než bláto, hnůj
a mršiny. A to ještě ani neví, jak moc se blíží pravdě. Když dorazí
na jednu opuštěnou farmu s nadějí, že uzavře obchod, zakopne
o tělo neznámé dívky. Tím ale vše teprve začíná. Penny Gowerová ve zdejších stájích totiž zahlédla stříbrný mercedes, jak odjíždí
z místa činu. Od té chvíle jako by se všechno obracelo proti Lucasovi… Vyšetřování se ujímá Jess Cambellová s novým komisařem
Ianem Carterem za zády. A zanedlouho naleznou další tělo.
Pokud si přejete být pravidelně informováni nejen o knižních
novinkách, sledujte Facebook nebo Instagram Knihovny v Dačicích, kde najdete nejaktuálnější informace.
Pavla Albrechtová,
Knihovna Matěje Mikšíčka

Vánoční otevírací doba:
den
pondělí
úterý - čtvrtek

datum
23. 12. 2019

OTEVŘENO – do 17:00 h

24.-26. 12. 2019

ZAVŘENO – svátky

pátek

27. 12. 2019

OTEVŘENO – do 16:00 h

pondělí

30. 12. 2019

OTEVŘENO – do 17:00 h

úterý - středa
čtvrtek

31. 12. 2019-1. 1. 2020

ZAVŘENO

2. 1. 2020

OTEVŘENO – do 17:00 h

Takže ještě jednou: Vážení a milí čtenáři, přejeme klidný závěr roku,
děkujeme za přízeň, kterou knihovně věnujete i v současných nestandardních podmínkách, a budeme se snažit i v roce 2020 o to,
aby knihovna nabízela služby, které potřebujete, a aby stále sloužila jako místo neformálního vzdělávání a jako místo setkávání
s lidmi a knížkami.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

--- inzerce ---
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Otevřená OKNA, z.ú. - Chráněné bydlení Dačické okénko
Od 1. 9. 2019 se začal v Dačicích odvíjet nový příběh Chráněného bydlení Dačické okénko.
Je to sociální služba, která nabízí motivovaným lidem se zdravotním postižením
bezpečný prostor k bydlení, jehož součástí
je podpora v každodenních činnostech za
dopomoci asistenta. Služba je určena lidem
ve věku 18-64 let se zdravotním (mentálním, tělesným nebo kombinovaným) postižením, kteří nejsou schopni žít samostatným životem bez podpory další osoby,
nicméně jeví značnou míru samostatnosti.
Předpokladem je, že mohou zůstat v objektu minimálně hodinu bez přítomnosti
personálu. Služba je nepřetržitá. Na službě
je vždy jeden asistent, který zajišťuje potřebné doprovody, nákupy, aktivity a chod
domácnosti.
Kapacita bydlení je 12 uživatelů. Služba
nabízí 12 jednolůžkových pokojů s vlastním
sociálním zařízením ve dvou patrech (možnost bezbariérového užívání). Uživatelům
jsou k dispozici dvě společenské místnosti
s kuchyní. Společná je i místnost s pračkou
a sušičkou.
Mezi základní činnosti patří poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo pomoc při
zajištění stravy, podpora při chodu domácnosti, podpora při osobní hygieně
a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, nabídka výchovných, vzdělávacích

a aktivizačních činností, nabídka pracovních a sociálně terapeutických činností,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a základní sociální
poradenství. Dále je možné domluvit další
fakultativní činnosti dle potřeb uživatele
a nabídky služby. Najdete nás na adrese
Tř. 9. května 161, Dačice v budově společnosti Centropen, která celé prostory pro
tyto účely vybudovala. Případné další informace vám předá vedoucí služby Denisa Dohnalová, DiS. na telefonu 608 595 531 nebo
na e-mailu: dohnalova@okenko.eu.
V září jsme vybavovali prostory, zaškolovali zaměstnance a od 1. 10. 2019 jsme
nabrali první uživatele. Další uchazeče nabíráme postupně a máme zatím i volnou
kapacitu. Žádosti lze vyzvednout v místě
Chráněného bydlení, na MěÚ Dačice nebo
na základě telefonické dohody vám mohou
být zaslány na váš e-mail.
Říjen se již nesl v duchu sžívání, zabydlování, poznávání našeho krásného městečka
a účastí na různých kulturních a společenských akcích. S jedním uživatelem jsme
domluvili pracovní místo v Dačicích, kam
již dochází na zaučení. Také jsme propojo-

vali poskytování „Okňáckých“ služeb v Dačicích a doprovázíme naši uživatelku do
STD Dačické okénko a pro dalšího uživatele
máme předjednanou práci v Chráněné dílně Dačické okénko. Uživatelé hledali vhodný název pro Chráněné bydlení a shodli se
na pojmenování „Rodinka“, my přidáváme
organizaci, a tak vzniká pracovní název
pro sdílení společných aktivit a propagaci:
„Okňácká rodinka“.
Pod tímto pseudonymem můžete naše
aktivity sledovat na FB stránce: „Otevřená
OKNA z.ú“.
Jsme moc rádi, že se našim uživatelům
u nás líbí a je k radosti nás všech, budovat
náš společný „DOMOV“.
Denisa Dohnalová za Chráněné bydlení
Dačické okénko a „Okňáckou rodinku“

Mobilní
hospicová
péče
 zdravotnípéčeonevyléčitelněnemocné

ajejichrodinyvdomácímprostředí

 péčedostupná24hodindenně

 bezplatnéporadenstvíazapůjčenípomůcek

Provoz zdravotní služby je realizován
v rámci dotačního programu Jihočeského
kraje a s finanční účastí města Dačice.
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Adventní čas v Dačicích
29. 11.
16:00 h
30. 11.
od 10:00 h
30. 11. až 30. 12.
1. 12.
17:00 h
5. 12.
17:00 h
7. 12.
13:00 – 18:00 h
7. 12.
od 18:00 h
8. 12.
10:00 – 16:00 h
11. 12.
17:45 h
12. 12.
18:00 h
15. 12.
10:00 h
15. 12.
19:30 h
17. 12.
18:00 h
20. 12.
18:30 h
20. 12.
20:00 h
21. 12.
20:00 h
22. a 23. 12.
18:00 h

Čertovská škola, ZŠ Komenského
Mikuláš pod parou, Parní železnice v Antonínské ul.
Rozsviťte si, výstava v MMaG
Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš na náměstí, Palackého nám.
Benefiční bazar pro Nadaci Pink Bubble, KD Beseda
Afterparty Benefičního bazaru, Klub Béčko
Vánoční jarmark, MMaG a zámecké nádvoří
Česko zpívá koledy, Palackého náměstí
Vánoční koncert sborů, Koncertní sál ZUŠ Dačice
Putování za vánoční hvězdou - divadelní pohádka, KD Beseda
Vánoční koncert DASHA a Pajky Pajk Martina Kumžáka, KD Beseda
Benefiční koncert pro Dačické Okénko, Koncertní sál ZUŠ Dačice
Vánoční koncert pěveckého sboru a hostů, kostel sv. Vavřince
Sebranka Jazz Orchestra, Klub Béčko
Vánoční áčková party v Béčku, Klub Béčko
Já bych rád k Betlému, tradiční živý betlém na Palackého nám.

Tipy na vánoční dárky
z infocentra
Nabízíme:
•
svíčky, dřevěné ozdoby
•
hrníčky a šálky
•
knihy - letošní novinka X. Dačický vlastivědný
sborník
•
dárkové poukazy do kina a na představení
v KD Beseda

Infocentrum Dačice děkuje za vaši přízeň a do
nového roku přeje pevné zdraví a hodně úspěchů.
Odbor správy budov MěÚ Dačice

přeje všem nájemníkům městských bytů
hodně zdraví v roce 2020 a zároveň chce poděkovat všem firmám za spolupráci a popřát hodně úspěchů v novém roce.
Martina Bénová, vedoucí OSB
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Investice a opravy města ve 2. polovině roku 2019
Blíží se konec roku, a tak vám již tradičně předkládáme malou ochutnávku toho, co se letos udělalo nebo na čem pracujeme.
Především velké investiční akce jsou stále ve fázi rozpracovanosti, ale jsou i věci, které už nám všem po jejich dokončení dělají
radost.

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

Zateplení domu 189/V a 190/V Komenského
Oprava fasády budovy radnice

Rekonstukce ulice Za Lávkami v Dačicích

Oprava fasády KD Beseda
Rozšíření VO u novostaveb v Bílkově

Výstavba DDM Bratrská Dačice

12
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Parkovací stání u DPS

Kulturně-sportovní zázemí pro Bílkov

Oprava autobusové zastávky Lipolec

Stavební úpravy SDH Lipolec

Oprava chodníků v ul. Máchova

Oprava chodníku ke školce, Bílkov

Vybudování workoutového hřiště v ul. Jiráskova

Oprava chodníků u hřiště v Chlumci

Oprava komunikace kolem zahrádkářské
kolonie, Toužín
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VO cesty z vlakového nádraží Za Lávkami

Přístavba knihovny v Dačicích

Odbahnění Návesního rybníka v Hradišťku
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Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové

Přeložka VO D. Němčice

Parkovací stání ul. Jiráskova

Oprava komunikace
Velký Pěčín-Kostelní Vydří

Oprava havarijní části
komunikace Malý Pěčín

www.dacice.cz

Zprávy z MŠ Dačice
Podzimní dopoledne v ZŠ B. Němcové
Letos v říjnu se vydaly děti ze tříd Sluníčka a Kytičky do Základní
školy Boženy Němcové na první setkání ve školním roce 2019/2020
v rámci projektu ,,Poznej svého kamaráda“, aby zde strávily příjemné a zábavné dopoledne se školáky. Jelikož už jsme tušili, co nás
čeká a že spolupráce dětí ze školy a školky funguje, byli jsme plní
očekávání, co si na nás školáci a jejich paní učitelky přichystali.
Celé dopoledne se započalo přivítáním se ve velké tělocvičně,
kde se děti spárovaly za pomocí pexesa s podzimní tématikou.
Vždy jeden školák měl na starosti jednoho nebo dva školkáčky, aby
jim pomáhal a provázel je po celou dobu programu.
Po úvodní rozcvičce, když se všichni pořádně rozehřáli, dostali
kartičky, kde byly zaznamenány všechny disciplíny, a že jich nebylo málo. Děti ze školky měly, společně s kamarády školáky, za úkol
obcházet jednotlivá stanoviště a sbírat razítka, která si vysloužily plněním úkolů. Děti měly například za úkol trefit se míčem do
obruče, prolézt strachovým pytlem, houpat se na kruzích, skládat
podzimní a halloweenská puzzle, projít slalom s míčkem na raketě
tak, aby míček nespadl, a tím výčet nekončí.
Po splnění všech úkolů si děti ještě společně s paní učitelkou zatančily, rozloučily se a odměna byla samozřejmě sladká, jinak by to
ani nešlo.
Společně s dětmi už se těšíme na další setkání, které má pomoci
bojovat proti dětské šikaně a ukázat dětem ze školky, že ze základní
školy nemusí mít obavy.
Děti a paní učitelky z MŠ B. Němcové
Zahradní slavnost - Zamykání zahrady
Přišel listopad a s ním i zahradní slavnost ,,Zamykání zahrady“
v naší školce. Zahradu ovšem nelze jen tak zamknout jedním klíčem. Je k tomu potřeba přivolat ,,Ducha zahrady“, jen on má u sebe
tři speciální klíče a zná kouzelnou formuli, která zahrádku uspí až
do jara.
Tento rok měl duch poněkud zpoždění a nedorazil na slavnost
včas, ovšem s o to větší parádou a dokonce nedorazil sám, ale přivolal si na pomoc ,,Duchy rodiny“, kteří dětem pomohli najít cestu
až k našemu zatoulanému duchovi.
Když jsme se s duchem konečně setkali, zapálili jsme plamínek
přátelství v lucerničkách, které si děti společně s učitelkami vyrobily ve školce a započali jsme procházku po již setmělé zahradě.
Nebyl by to náš duch, aby se procházka neobešla bez komplikací.
Ztratily se tři klíče od zahrady. Musíme to duchovi odpustit, přeci
jen zamyká školkovské zahrady již 1453 let, alespoň jak tvrdí.
Děti na nic nečekaly a vydaly se klíče hledat a všechny naštěstí zanedlouho našly. Shromáždili jsme se pospolu kolem ,,spirály
přátelství“, kterou jsme rozzářili lucerničkami a společně si řekli dvě
kouzelné formule. Ta první nám zajistí, že ve školce budeme další
rok všichni kamarádi, a ta druhá očarovala klíče a zamknula naši
zahrádku.

Na závěr si mohl každý odnést jednoho ducha rodiny domů
a ,,Duch zahrady“ se s námi rozloučil. Snad na nás na jaře nezapomene. Rádi bychom poděkovali panu Mocharovi ze ZUŠ za ozvučení naší zahradní slavnosti.
Děti a učitelky z MŠ B. Němcové

Podzimní ekohrátky se Skřítky a Broučky
Naše mateřská škola nabízí dětem pestrou škálu různých aktivit,
které rozvíjí celou osobnost dítěte. Vypracovali jsme školní vzdělávací program, který vychází z environmentální výchovy a podpory zdraví, též v sobě zahrnuje dlouhodobý projekt „Ekohrátky
se Skřítky“ a „Ekohrátky s Broučky“. Poznatky o přírodě si děti
rozvíjí prožitkovým učením formou ekohrátek. Společně s dětmi
jsme dospěli k myšlence „Přírodu my chráníme, hodně se o ní dozvíme“.

Úvodem této veškeré environmentální činnosti byly motivační
hry na téma „Vítáme tě, podzime“, které probudily u dětí zájem
o přírodu. Se skřítkem Podzimníčkem a broučkem Zvídálkem jsme
přivítali podzim. Velmi populární byly např. ekohry na zahradě spojené s kvízem „Putování skřítka Podzimníčka“, bylinkové tvoření,
pečení závinu a pohádkových broučků. Skřítci dostali pozvání do
praktické školy v Dačicích, kde si s dětmi společně v popelu upekli
a také snědli brambory. Společně si povídali, jak se dříve žilo na
vesnici. Velká událost byla jak pro Skřítky, tak pro Broučky zřizování
koutků živé přírody. V hale máme od října morčátka Bertičku a Čiperku, na zahradě králíky Boba a Bobka, ve třídách Veverek a Žabiček oblovky - africké hlemýždě Pižlu a Ťapíka. Děti se nejenom učí
poznávat tato zvířata, ale i o ně pečovat. Letos jsme opět „Uspávali
zahradu“ s rodiči, při které jsme hodně brigádničili. Dětem pobyt
venku na čerstvém vzduchu svědčí.
Co připravujeme: vzdělávací programy „O životě bobrů“, „Máme
rádi zvířata“ spojené s návštěvou zverimexů v Dačicích. Opět pozveme na besedu myslivce. Nebudou chybět i pracovní činnosti
např. shrabování listí na zahradě, sázení a pěstování jírovce maďalu
a sběr kaštanů pro lesní zvířata. Nabídneme dětem v předvánočním čase zhotovení svíček z hlíny a společné setkání rodičů s dětmi
při výrobě adventních věnců. Naše veškeré aktivity můžete také
najít na webových stránkách MŠ. Všichni se těšíme na další zajímavé aktivity v zimním období.
Milada Janoušková, za kolektiv učitelek MŠ Za Lávkami
Uspávání zahrady v MŠ Za Lávkami
Dne 24. října proběhl již druhý ročník „Uspávání zahrady se
skřítkem Podzimníčkem“. Hlavní náplní odpoledne byla brigáda
na školní zahradě. Rodiče s dětmi nelenili a ihned po příchodu se
chopili zahradního náčiní. A stihlo se toho opravdu mnoho: zatím
tatínci připravovali záhonky na luční kvítí, maminky s dětmi se staraly o úpravu živého plotu z habrů, záhonků s bylinkami a keři. Děti
na ně mezi tím dovážely v kotoučích mulčovací kůru. Pod vedením
paní učitelky jsme společnými silami zasadili jabloň a už teď se těšíme na sladká a dobrá jablíčka.
Pro děti i rodiče připravily naše milé paní kuchařky občerstvení,
na kterém si všichni pochutnali. Po společné brigádě si děti ze třídy „U Ježečka“ připravily pro rodiče krátké vystoupení s podzimní
tematikou. Rodičům se vystoupení velmi líbilo, a tak děti odměnili
bouřlivým potleskem.
Hana Klimešová a Lenka Novotná,
za kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Za Lávkami
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
zimního stadionu asi 50 účastníků. Všichni
bruslaři byli po dvou hodinách unavení, ale
spokojení. Doufám, že příští rok o podzimních prázdninách budeme v této nové tradici pokračovat.
Vladimíra Navrátilová

Poznej svého kamaráda
Ulehčit dětem přechod z mateřské školy do školy základní má seznamovací program POZNEJ SVÉHO KAMARÁDA. Děti ze
školek absolvují během školního roku několik návštěv a školáci je postupně seznamují s areálem celé školy. Prvními hostiteli
se 16. 10. stali žáci 5. tříd. Spolu s třídními
učitelkami připravili dětem z MŠ sportovní
vyžití v tělocvičnách. Děti ve dvojicích (školák + předškolák) si mohly trochu zacvičit se
švihadly, zařádit na různých nářadích i při
nápaditých soutěžích a atrakcích.
Učitelky a asistentky 5. tříd se svými žáky
Baťůžkový projekt
Před velkými prázdninami nás navštívili
aktivisté z dobročinné společnosti Mary’s
meal, aby nám představili, jakým způsobem se můžeme zapojit do jejich projektu.
Výsledkem našeho snažení jsou batůžky,
které jsme naplnili potřebnými věcmi, aby
děti z chudých zemí mohly přijít do školy, kde dostanou najíst a získají potřebné
vzdělání, které jim pomůže začít lepší život.
Velký dík patří rodičům, kteří neváhali přispět a ukázali dětem, že dobrota a ochota
pomoci jsou správným krokem do života.
A jaké bude pokračování? Na naší škole
bylo naplněno úctyhodných 44 batůžků.
V polovině listopadu budou odvezeny do
Vídně, kde je centrální sklad MM. Dary z ČR
poputují do Malawi, Keni nebo Liberie. Od
nás budou pravděpodobně darovány do
Malawi. Doufejme, že tento dobrý skutek
pomůže na správných místech, v dětech
zanechá krásný pocit na duši a dětem v daleké Africe vykouzlí úsměv na tváři.
Prázdninové bruslení v Telči
Již podruhé měli žáci naší školy možnost si o podzimních prázdninách zabruslit
v Telči. Tentokrát tuto možnost aktivního
odpočinku využilo více žáků z 1. stupně.
V sobotu 26. října ovládlo ledovou plochu
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Nová přírodovědná učebna poprvé
předvedena veřejnosti
Na naší škole byla vybudována nová
experimentální učebna přírodních věd
a vybavena novými pomůckami (IROP).
V rámci udržitelnosti nově vybudované experimentální učebny připravíme pro partnerské školy a školky interaktivní hodiny.
Jedna taková proběhla pro mateřskou školku Boženy Němcové. Děti měly možnost
pozorovat pod mikroskopy vzorky buněk
kuchyňské cibule, strukturu rybí šupiny,
vodního korýše a žilnatinu hmyzího křídla.
Pohled do mikroskopického světa a práce
se vzorky děti bavila a často byly překvapeny krásou a detaily jednotlivých exponátů.
Těšíme se na další spolupráci s ostatními
partnerskými školami a školkami.
Lenka Janoušková
Po stopách našich legionářů do Telče
V úterý 22. 10. ráno jsme nasedli do linkového autobusu a vyjeli do Telče. Na vlakovém nádraží byl totiž pro zájemce o historii
přistaven LEGIOVLAK!
Prošli jsme jednotlivé vagóny a vše si pořádně prohlédli. Každý vagón byl takovou
malou místností např. ošetřovnou, krejčovskou dílnou, kovárnou, salonem pro důstojníky či jídelnou. V každém z vagónů byly
k vidění nástěnné obrazy plné fotek s informačními texty. Na jednom otevřeném vagoně bylo umístěno dělo a polní kuchyně.
Bylo to velmi zajímavé.
Páťáci, jejich paní učitelky
a asistentka
Noc duchů a strašidel
V pátek 25. 10. 2019 v 19:00 h nebývale
ožil (jinak trochu zapomenutý) zadní vchod
u tělocvičen. Začaly se tu scházet nadpřirozené bytosti jako kostlivci, čarodějnice, víly
a jiné přízraky, aby zde prožily nezapomenutelnou noc. Hodně se soutěžilo. Vzniklo pět družstev a ta mezi sebou zápasila
v hodu kroužků na dýně, chytání strašidel
na rybářský prut, metání s dýní, shazování mumií atd. Všechny děti si soutěže moc
užily. Nedílnou součástí večera bylo také
překonání děsivé stezky odvahy, kde na
naše malá strašidla čekalo mnoho nástrah
a záludností. Po všech těchto zážitcích nás
čekalo společně spaní v tělocvičnách, ráno
výborná snídaně od maminek a vyhodnocení soutěží.
Vychovatelky školní družiny
Další dění na naší škole:
Ve čtvrtek 24. října se naši druháčci vypravili do Telče na poslední kurz bruslení –
po pěti týdnech pilných tréninků nakonec

své umění předvedli svým rodičům.
Prvňáčci 31. října zahájili v Telči kurz bruslení. Pod vedením zkušených trenérů zde
nacvičovali první krůčky na ledě.
V pátek 18. října se žáci 5. B zúčastnili Dne
otevřených dveří na SOUZaS v Dačicích.
I žáci devátých tříd ho navštívili. Prohlédli si
učebny i dílny a jejich vybavení a seznámili
se s místními studijními programy.
V týdnu od 21. do 25. října proběhl náhradní termín výuky angličtiny s rodilým
mluvčím pro přihlášené žáky a žákyně ze
6. a 7. tříd.
Letos si znovu mohli žáci naší školy v prostoru šaten prohlížet živé exempláře našich
sladkovodních ryb. Podívat se přišly i děti
z dačických mateřských školek.
S problematikou silniční bezpečnosti
přišla děti ze třetích tříd seznámit strážnice
dačické městské policie paní Jitka Žaloudková. Paní strážnice probírala např. správné
přecházení přes silnici, pravidla pro pohyb
chodců po silnici či různé dopravní situace.
Ve čtvrtek 7. listopadu zavítala paní Žaloudková do 2. tříd. S nimi si povídala na téma
Cizí člověk.
V pátek 1. listopadu se žáci druhého stupně vydali do Mahenova divadla v Brně, aby
zhlédli divadelní představení Saturnin.
V pondělí 14. října mohly zhlédnout naše
1. až 4. třídy příběh o lásce a lidské statečnosti, který přijelo do Dačic zahrát DivadloZa2 z Příbrami. Pohádku velmi pěkně zpracoval Libor Jeník podle klasického příběhu
Boženy Němcové Neohrožený Mikeš.
Ve čtvrtek 17. října si žáci VI. třídy vyzkoušeli, jaké je to být archeologem. Žáci se nejprve dozvěděli mnoho nových informací
o práci archeologů a mohli si tak doplnit to,
co už znali ze školy. V druhé části programu
se pak s velkým nasazením pustili do řešení praktických úkolů a sami se tak na chvíli
mohli stát archeology.

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Kolářová krátce seznámila šesťáky se základními pojmy, nástroji
a materiály. Ve skupinkách si pak na stanovištích vyzkoušeli práci
s autentickým materiálem. Popisovali střepy nalezených předmětů, slepovali rozbitou nádobu, snažili se rozpoznat materiál a určení
různých artefaktů, vyplnili krátký test a v neposlední řadě (zřejmě
nejatraktivnější aktivita) měli možnost vyzkoušet si práci na archeologickém nalezišti, při níž pomocí motyček, špachtlí a štětců
zažili dobrodružství při odhalování přímo z „vykopávek“. Velký zájem projevovali žáci jak v teoretické části, tak zejména v praktické
části programu. Děkujeme za příjemné a praktické doplnění učiva
6. ročníku.

¨

od 14.30 ve vestibulu

Předškoláčci ve škole
Kdo je připraven, není překvapen. Rodiče předškoláčků využili
možnost a aktivně představili svému dítěti naší školu. Sova Amoska
si připravila podzimní aktivity pro předškoláky, díky kterým se seznámili s budovou školy v ulici Komenského. V úterý 15. října děti
prošly podzimní cestu plnou úkolů a pěkných odměn. Své průzkumnické role se zhostily na výbornou, užily si u nás příjemné
odpoledne a my se již nyní těšíme na další setkání v lednu. To proběhne na našem odloučeném pracovišti v Bratrské.
Divadlo patří ke školnímu životu
14. října naše žáky 1. stupně potěšila pohádka, na kterou nás pozval KD Beseda. Veselá i napínavá divadelní pohádka O statečném
kováři Mikešovi, obohacená rytmickými písničkami, se dětem velmi líbila.
Žáci 6. ročníku se vydali do Horáckého divadla v Jihlavě, užili si
představení Škola základ života. Komedie ze školního prostředí
všechny opravdu pobavila, vždyť mnozí z nich se v postavách našli,
každá třída má totiž svého šprta a šplhouna, třídní krásku, recesistu, záškoláka, fotbalistu nebo obávaného třídního učitele. Na webu
www.zsdacice.eu se můžete podívat, jak jim to slušelo.
Lidice - žáci 9. ročníku navštívili pietní území zaniklé obce

Žáci 9. ročníku navštívili Památník Lidice. V Lidické galerii je čekal naučný program s názvem Den, kdy se mi změnil život. Zážitkovou formou se dozvěděli mnoho informací o rodinách, kterým
válka zásadně změnila život. Následně si s průvodkyní prošli pietní
území zaniklé obce. Podmračené počasí dokreslovalo ponurou atmosféru místa. V expozici muzea si mohli prohlédnout fotografie
lidických obyvatel a poslechnout výpovědi pamětníků. Za krátkou
kapitolou z učebnice tak mohli vidět skutečné lidské osudy, které
jim tragédii vypálení Lidic přiblížily.

Legiovlak v Telči
V pátek 25. října navštívili žáci 9. ročníku vlakové nádraží v Telči, které se stalo další zastávkou Legiovlaku. Legiovlak je součástí
projektu Legie 100, který organizuje Československá obec legionářská, a má připomínat rozhodující zásluhy československých legionářů. Toto pojízdné muzeum křižuje naši republiku už od roku
2015. Legiovlak obsahuje 13 zrekonstruovaných vagonů, které vojákům sloužily k různým činnostem a umožňovaly jejich přežití během cesty po Sibiři. Vlak se skládá z vozu polní pošty, zdravotního,
velitelského, obrněného, krejčovského nebo kovářského a dalších.
Legiovlak ukončí svou cestu v roce 2020.
Žáby, ještěrky a hadi
Výuku prvouky pravidelně doplňujeme environmentálními programy pro žáky 1. a 2. ročníku. Prvňáčci se zúčastnili programu
Žáby. Dozvěděli se, jak žáby přezimují, jak se z pulce stane žabka.
Nosili žabí vajíčka do rybníku. Zkusili, jak dobře umí skákat a zjistili, že žabky mají barevná bříška na obranu. Druháčci se dozvěděli
něco nového o ještěrkách a hadech. Už ví, jak se k těmto krásným
tvorům máme chovat ve volné přírodě, naučili se něco o jejich životě a že se jich nemusíme zbytečně bát. Ve skupinách si poskládali ještěrku, určovali, kde tito tvorové kladou vajíčka, prostudovali
a osahali si hadí kůži a nakonec si pohladili živého hada Olivera.
Program se jim velmi líbil a děti si z něj odnesly mnoho důležitých
informací a nezapomenutelných zážitků.
Tandemová výuka
I v letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci se speciálními pedagogy v rámci projektu IKAP - Pedagog 21. století. Na
konci října proběhlo první setkání tohoto školního roku. Paní pedagožky si pro děti II. C a III. C připravily tandemovou výuku. Hodiny
probíhaly v duchu přátelské atmosféry, byly zaměřené na oblast
hudební výchovy. Děti si zazpívaly písničky, které doprovodily
hrou na tělo a rytmické nástroje. Do výuky tak byly zařazeny prvky
muzikoterapie, jejíž účinky mají pozitivní vliv na rozvoj pozornosti,
komunikace a mohou zlepšit obtíže doprovázející specifické poruchy učení.
Eva Macků, ředitelka školy

Ať se
vydaří!

Archeologem na zkoušku
Od roku 2014 se i Česká republika připojila k oslavám archeologie a každoročně třetí sobota v říjnu je zasvěcena Mezinárodnímu
dni archeologie. V souvislosti s tímto dnem připravilo Oddělení archeologie Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště v Č. Budějovicích pro žáky velmi zajímavý didaktický
program Archeologem na zkoušku. Archeoložka Mgr. Zdeňka
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Novinky školního roku 2019/2020
Listopadové dny odvál vítr i s posledním listím. A přestože prosinec už voní Vánocemi a po spadaných listech se nikomu nestýská,
pojďme se za nimi ohlédnout.
Letošní listopad byl přece jen neobyčejný. Připomněl nám, že už
třicet let žijeme ve svobodné zemi a že tomu vždycky tak nebylo.
Na gymnáziu jsme události sametové revoluce i nesvobodu komunistického režimu zprostředkovali studentům dějepisným projektem s názvem Rok revoluce, literárními hodinami věnovanými samizdatové literatuře, hudebním programem Hudbou ke svobodě či
vzpomínkovým pochodem k hrobu básníka Ivana Martina Jirouse.
Výročí jeho smrti připadá rovněž na listopad.
Další listopadové události se nesly ve znamení vědy. Konala se
například v pořadí třetí TalentAkademie jihočeských nadějí, série
přednášek a besed pro talentované středoškoláky s předními odborníky v ČR, tentokrát tematicky zaměřená na lékařskou vědu. Zajímavý článek o ní napsal Matěj Kokoszka, který se akce jako jeden
z 32 studentů jihočeských gymnázií zúčastnil. Vynikající přednášku
o genomech, jež nadchla nejen vyučující biologie, ale také žáky
maturitních ročníků, vyslovil na našem gymnáziu Mgr. Aleš Horák,
Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Věnuje se jí
v dalším článku Hana Riedlingová. A do třetice věda v podání našich žáků tak, jak se dělá v předmětu přírodovědné praktikum. Uvede vás do ní Mgr. Jakub Nemčik, vyučující fyziky a matematiky.
Petra Mašátová
TalentAkakademie jihočeských nadějí
V pondělí 4. listopadu se 32 talentovaných studentů sedmnácti
jihočeských gymnázií vydalo na TalentAkademii jihočeských nadějí do Českých Budějovic. Její třetí běh byl věnován tématu lékařství.
Akce začala v 8.30 h v konferenční místnosti hotelu Budweis, kde
se nám představili organizátoři TalentAkademie Pavla Vandasová
a MUDr. Martin Kuba, zakladatel Nadačního fondu Jihočeské naděje a někdejší ministr zdravotnictví, a ředitel budějovického Gymnázia Česká Mgr. Antonín Sekyrka.
O hodinu později už se rozběhl samotný program plný zajímavých přednášek vedených skutečnými kapacitami lékařské vědy.
Byli mezi nimi prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Karlovy univerzity, s prezentací o nádorových markrech a jejich výskytu v těle,
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph. D., přední český odborník v hrudní
chirurgii, který nás uvedl do historie orgánové transplantace, hlavně transplantace plicní. Následovalo mnoho dalších témat. Pomyslnou třešničkou na dortu se stala přednáška olympijské vítězky
a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové, která
nám vyprávěla o setkáních s různými obory medicíny na své cestě
k úspěchu.
Přednášky skvěle doplňovaly exkurze do nemocnic v Českých
Budějovicích a Strakonicích. V Nemocnici České Budějovice jsme
navštívili operační sál, kde se k zákrokům na hůře přístupných místech využívá robot řízený lékaři. K jeho provozu je nezbytný pult
s joysticky, kterými se ovládají robotická ramena, a pedály, jež jsou
zapotřebí k pohybu kamery a k použití operačních nástrojů. Na simulačním programu, na němž se běžně trénují lékaři, jsme dostali
možnost si zařízení vyzkoušet.
V Nemocnici Strakonice jsme navštívili hemodialýzu, gastroenterologickou laboratoř či ARO (oddělení anesteziologie a resuscitace), kde jednomu z nás natočili EKG. Dále jsme si prohlédli magnetickou rezonanci a sonografii. Tam jsem byl k vyšetření vybrán já.
Lékař mi zkontroloval krční tepnu a cévy vedoucí do mozku. K mé
neskonalé úlevě bylo vše v pořádku a já se mohl vrátit domů s certifikátem o absolvování TalentAkademie a s fůrou nabytých poznatků i nových zkušeností. Velké díky patří organizátorům celé akce,
kteří zajistili skutečně špičkové přednášející a zajímavé exkurze.
Matěj Kokoszka, student 3. ročníku

Proč studujeme genomy?
V pátek 8. listopadu navštívil naše gymnázium vedoucí laboratoře environmentální genomiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích Mgr. Aleš Horák, Ph.D.
Pro 4. ročník a oktávu si připravil velice zajímavou přednášku
na téma Proč studujeme genomy? Díky ní jsme zjistili, jak nám tato
vědní disciplína pomáhá ve zdravotnictví, při zjišťování informací
o našem původu i při tvorbě různých modifikací, což je ale v dnešní
době velice eticky diskutabilní téma.
Téma genetiky je zajímavé, dnes velice rozšířené a do budoucnosti rozhodně perspektivní. Proto se někteří z maturantů chtějí
vydat touto cestou. Děkujeme tímto panu doktorovi za přínosnou
přednášku.
Hana Riedlingová, studentka 4. ročníku
Přírodovědné praktikum septimy a třetího ročníku

Pondělí 11. listopadu patřilo v přírodovědném praktiku kinematice a dynamice. Hlavní roli hráli PASCO senzor pohybu a PASCO
bezdrátové autíčko. V první části žáci měřili pohyb autíčka na dráze pomocí programu „PASCO CAPSTONE“. Program sám vypočítal
rychlost a zrychlení autíčka. Žáci ale správnost hodnot ověřili výpočtem, přičemž museli pracovat s daty z tabulky. Druhá část byla
určena ověření druhého Newtonova pohybového zákona – zákona
síly. Žáci sestavili větší dráhu, protože potřebovali získat větší rychlost vozíčku. Nyní pracovali s grafem závislosti dráhy na čase, ze
kterého museli vyčíst správné údaje, které potřebovali k výpočtu.
Měření muselo být velmi přesné a prověřilo nejen znalosti žáků, ale
také jejich manuální zručnost.
Nové vybavení učeben přírodovědných předmětů škola získala
v rámci projektu „Počítačem podporované přírodovědné experimenty“, registrační číslo CZ 1.14/2.4.0027.02878, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
Jakub Nemčik

CHCETE ZAŽÍT
ATMOSFÉRU
GYMNÁZIA?
Zveme všechny žáky ZŠ,
absolventy i veřejnost
na Den otevřených dveří.

11. 12. | 8 – 17 h
Prohlédněte si

moderně vybavenou školu. S virtuálním
průvodcem a zážitkem rozšířené reality.

Vyzkoušejte si,
jak se učí na gymnáziu. Od 8 do 12.30
můžete nahlédnout přímo do vyučování.
Získejte

informace o studiu. Prezentace studijních
programů začíná v každou celou hodinu.

www.gymn-dacice.cz
gymnaziumdacice
gymn.dacice
www.g-one.tv
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Informace ze SŠTO Dačice
Návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
Ve čtvrtek 10. října 2019 navštívili žáci tříd MS1, MS2 a OK2 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Souběžně se strojírenským
veletrhem hostil brněnský výstavní areál také veletrhy Transport,
Logistika a ENVITECH. Letošní MSV byl zaměřen na současné trendy v procesu digitalizace výroby, tzv. průmysl 4.0.
Brněnský veletrh je jedním z mála veletrhů ve střední Evropě,
který je zaměřen také na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně a obnově čistého životního prostředí. I proto je
návštěva této prestižní akce pro žáky naší školy vždy přínosem.
Žáci si vystavené exponáty nejen prohlíželi, ale měli za úkol vybrat
si firmu, která je na MSV nejvíce zaujala, a připravit si o ní prezentaci. Exkurzi žáků SŠTO Dačice na MSV v Brně finančně podpořila
Jihočeská hospodářská komora.
Jaroslav Slabý
Pohádkový podzim
Přišel zlatý podzim a děti z MŠ Bratrská a Sokolská opět navštívily seniory v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích. V úterý
22. října si pro dědečky a babičky připravily zajímavý hudební
a také pohádkový program. Nejprve si všichni za doprovodu dudáka, hrajícího na starobylý hudební nástroj, zazpívali několik lidových písní. Paní učitelky byly navíc oblečeny v lidových krojích,
a tak byla iluze, že jsme se přenesli o několik století proti proudu
času, téměř dokonalá. Děti pak zahrály dvě krátká představení
a všichni společně jsme se s chutí pustili do tvoření podzimního
lesa. Podzimní setkání jsme si opravdu užili a uvědomili si nejen to,
jak je podzim krásný, ale i to, že bez ohledu na věk si spolu můžeme
porozumět a zajímavě strávit volný čas. Už teď se těšíme na prosinec, kdy se opět setkáme při žehnání adventního věnce.
žáci a žákyně třídy MSE3
Pobytový workshop v Brně
Ve dnech 23.–25. října 2019 se studenti 3. a 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač zúčastnili pobytového workshopu v Brně. Akce
byla součástí projektu s názvem Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, jehož cílem je prohloubit technické
znalosti studentů. Náš pobytový workshop začal prohlídkou Zetor
Gallery, netradičního muzea, v němž uznávaný výrobce zemědělské techniky umožňuje nejen náhled do bohaté historie traktorů
Zetor, ale předvádí i techniku moderní. Dalším bodem programu
byla návštěva areálu hvězdárny. Zde jsme viděli výjimečné představení nazvané Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D. Toto
dílo posbíralo několik mezinárodních cen, včetně ceny Fulldome
Festivalu Brno za nejlepší 3D film roku 2019.

se v trestnici dozvěděli, co čekalo nepoctivé řemeslníky, kupce
a obchodníky.
Pátek dopoledne jsme strávili v Infocentru JE Dukovany. Zde
jsme se dověděli zajímavé informace o jaderné elektrárně a na
názorných trojrozměrných modelech se seznámili s fungováním
reaktoru i tím, jak se nakládá s použitým palivem. Po třech dnech,
nabitých zajímavým programem, byl cíl workshopu splněn. Studenti se seznámili s technickými zajímavostmi, vyzkoušeli si různé
technické a přírodovědné pokusy a viděli několik velmi zajímavých
filmových projekcí.
Jaroslav Slabý
Žáci základních škol na SŠTO Dačice
Další lekce polytechnického vzdělávání pro žáky okolních základních škol se uskutečnily v listopadu v dílnách SŠTO. Chlapci
a dívky ze ZŠ v Dačicích, Kunžaku, Slavonicích, Strmilově a Studené přijeli nejen nasát tvůrčí atmosféru, ale také si vyzkoušet něco
z našeho černého řemesla. Se zájmem se procvičili v rozpoznávání
různých kovů a zkusili si otestovat i některé jejich vlastnosti. Pravdivost přísloví, že „bez kladívka ani ránu”, si žáci ověřili při ražení
znaků do kovu a výrobě nýtovaného spoje. Protože práce všechny
bavila, dařila se, a tak to má být.
Libor Štěrba
Výprava za „českým zlatem“
Návštěvu pivovaru ve Velkých Popovicích, procházku historickým centrem Prahy a návštěvu divadelního představení Maryša
v naší Zlaté kapličce – to vše stihli během jediného listopadového
dne společně absolvovat žáci tříd MSE3 a PO1.
Při exkurzi v pivovaru jsme se dověděli mnoho zajímavého
o jeho dlouhé historii i o technologii výroby poctivého českého
piva. Ti z nás, kteří už překročili práh dospělosti, přivítali samozřejmě možnost vybrané druhy piva také ochutnat. Po rozloučení
s živým kozlem Oldou, který budí oprávněný respekt svými obrovskými rohy a symbolicky bdí nad kvalitou popovického moku,
jsme se vydali směrem k naší metropoli. Při procházce historickým
centrem Prahy, která z větší části kopírovala trasu proslulé Královské cesty, jsme se zaměřili na místa spjatá s blížícím se „sametovým
výročím“. I přes padající tmu a vlezlou zimu jsme se vydali k ambasádě Spolkové republiky Německo, abychom na její zahradě
spatřili originální plastiku chodícího trabantu D. Černého, která je
vzpomínkou na hromadný exodus východních Němců v předvečer
pádu Berlínské zdi. Procházku jsme symbolicky zakončili na Národní třídě, kde násilné potlačení pokojného studentského protestu
odstartovalo změny vedoucí k pádu komunistické totality.
Večerní představení klasického českého dramatu Maryša nás
uchvátilo moderním ztvárněním scény a skvělými hereckými výkony. Jako bonus jsme si patřičně užili i výhled ze střechy divadla na
večerní velkoměsto. Domů jsme se sice vrátili velmi unaveni, ale se
zážitky, na které budeme určitě vzpomínat.
Jana Burdová

Další den jsme se nejprve prošli historickým centrem Brna a pak
se přesunuli do zábavního vědeckého centra VIDA. Zde si studenti
mohli vyzkoušet přírodovědné a fyzikální pokusy. Součástí výstavy byl i doprovodný program Detonátor – třaskavá adrenalinová
show a promítání 3D filmu Oceány. Dále jsme navštívili také veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS BRNO
2019. Den jsme ukončili v brněnských podzemních chodbách pod
Zelným trhem. V podzemí jsme si prohlédli alchymistickou laboratoř připomínající slavné lékaře a lékárníky, kteří v Brně působili
a proslavili město po celé Evropě. Na místní vinařskou tradici nás
upozornil starý vinný sklep a historická krčma. O stinných stránkách života v dávných dobách vyprávěly repliky městského pranýře a klece bláznů, které v 17. století stávaly na tržišti. Na závěr jsme
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Dačický Domeček – co nás čeká v prosinci
Ve středu 4. 12. 2019 od 9:00 do 11:00 h
navštíví BABY CLUB v DDM Mikuláš, čert
a anděl. Srdečně zveme všechny děti s doprovodem, určitě jim mikulášská družina
nadělí nějaké dobroty. Cena mikulášské
schůzky je 80 Kč.
V pátek 13. 12. 2019 od 16:00 do 17:00 h
budeme v Domečku zdobit náš vánoční
stromeček. Při této příležitosti zazpívá náš
sboreček pod vedením Míši Popelínské,
představí se i děti z kroužku kytar s pásmem vánočních koled, které si s námi budete moci zazpívat. Akce je volně přístupná
pro veřejnost, těšíme se na vás.
Poslední předvánoční BABY CLUB ve
středu 18. 12. 2019 od 9:00 do 11:00 h
proběhne vánoční klubík. Na děti čekají dárky, se kterými si po Vánocích v BABY
CLUBU určitě pohrají a na každé dítě bude
čekat i malý osobní dáreček. Těší se na vás
Danča.
CO SE U NÁS DĚJE

První listopadový víkend odjela děvčata z kroužků aerobiku na velmi oblíbené
soustředění na Dolní Radíkov. Podzimní

pobyt je tradičně věnován nácviku nových
skladeb, ale vyšetříme si čas i na vycházku
a výtvarné činnosti inspirované podzimním
časem. Letos jsme vyráběly dýňové lucerny
a zdobily keramické dýně. V sobotu večer
jsme si užily diskotéku a v neděli po obědě
tradá domů. Děkujeme kuchařkám Evě
Částkové a Janě Nováčkové za výbornou
domácí kuchyni. A teď nás čeká pilná práce
na soutěžních skladbách.
Mezi letošní nové kroužky patří kroužek,
který probíhá ve spolupráci s JC Malý Pěčín,
a to kroužek Mladý farmář. Děti se zde seznamují s chodem hospodářství, starají se
o drobné zvířectvo, které na farmě chovají,
a též se seznamují s chovem koní. Kroužek
vedou Vendula Pikartová a Hana Riedlingová a probíhá v Malém Pěčíně.
Mezi druhou letošní novinku patří Zpívání s Míšou. Děti se pod vedením Míši Popelínské učí základům zpěvu, hudební nauky
a intonace. Společně nacvičují sborové
písničky, se kterými se budou prezentovat
již v prosinci při zdobení domečkového
vánočního stromku.
Na závěr bychom chtěli všem popřát poklidný předvánoční čas bez shonu a spěchu
a krásně prožité vánoční svátky v kruhu vašich nejbližších.
Našim externím spolupracovníkům děkujeme za čas, který tráví s našimi dětmi
a za trpělivost, s jakou vedou jednotlivé
kroužky.
Váš Domeček

Svaz tělesně
postižených Dačice
Ani začátkem podzimu jsme nezaháleli.
V říjnu a listopadu členové naší organizace navštívili plavecký areál Laguna Třebíč.
Pravidelně jezdí plný autobus. Toto plavání
je velice oblíbené. Dále jsme se zúčastnili
Farmářských trhů, které se konaly v parku.
Začátkem listopadu jsme pořádali tradiční
odpolední čaje v Hotelu Stadion. K tanci
a poslechu nám hrál pan Dědina a pan
Vondrák, známý zpěvák a trumpetista, kterého můžete vidět na stanici Šlágr. Na toto
odpoledne přišlo hodně hostů a velice se
líbilo. Ke kávě nám napekly buchty členky
organizace. Děkujeme jim. Další naše akce
byla vzpomínková. Pan Sedláček s námi zavzpomínal na náš třídenní výlet do Beskyd
i s videoprojekcí.
Dále jsme byli pozváni na Slavnostní večer - Dnešní večer patří vám. Rád bych vás
pozval na 7. prosince 2019 do Hotelu Stadion na naše tradiční čaje. K tanci i poslechu bude hrát pan Vlasák. Přijde i Mikuláš
s jeho družinou. 1. prosince 2019 pojedeme
na vánoční trhy do Lince a navštívíme městečko Štýrsko.
Ve vánočním čase chceme navštívit
v kostele sv. Vavřince tradiční vánoční koledy a živý betlém v Kancnýřově sadu. Svaz
tělesně postižených Dačice vám přeje krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a dobré
pohody v novém roce.
František Stejskal, předseda organizace

Novinky v Základní škole praktické a speciální Dačice
Halloween ve škole
Ve čtvrtek 31. října prožili žáci naší školy strašidelné vyučování. Ráno zasedli do lavic různí kouzelníci, kostlivci, upíři, duchové
a další příšery. Pozadu nezůstali ani zaměstnanci školy a předvedli
se dětem ve svých maskách. Během dopoledne se děti seznámily
se symboly a tradicí tohoto halloweenského svátku. Každá třída si
vydlabala svou dýni a vyrobila „živoucí mumii.“ Odpoledne jsme si
ve školní družině udělali strašidelný rej. Všechny masky tančily, zpívaly, soutěžily a plnily úkoly. Celý halloweenský den jsme si všichni
moc užili.

V naší škole třídíme baterie, chráníme tím přírodu
Již dlouhou dobu poctivě sbíráme baterie i u nás v Základní škole, Neulingerova 108, Dačice.
V minulém školním roce 2018/2019 jsme v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vytřídili 214 kg použitých baterií,
což představuje 139 kg kovonosných surovin. Tato sběrová čísla nás
řadí mezi nejaktivnější školy v republice. Od neziskové společnosti
ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice,
jsme za naši činnost obdrželi Děkovný list.
Každá baterie, která je předána k recyklaci, se počítá. A jsme rádi,
že touto cestou i naše škola může přispět k ochraně životního prostředí.
Noc ve školní družině
Vůbec první nocování v naší škole neslo téma Halloween. Odpoledne jsme strávili na školní zahradě, kde jsme si zahráli šipkovanou.
Úkolem bylo najít zakopaný poklad. Poté se děti proměnily v různá strašidla, duchy, čarodějnice, příšerky a jiné bytosti, které patří
na halloweenskou párty. V těchto kostýmech proběhlo řádění na
diskotéce, kde nechyběly ani soutěže. Po párty jsme se přesunuli
do školní kuchyňky, abychom si připravili něco dobrého k večeři. Všechny děti se zapojily do přípravy bramboráků a pečených
brambor. Po večeři následovala stezka odvahy, která nás zavedla
do třinácté komnaty školy, kde bylo nutno její návštěvu stvrdit
svým podpisem.
Nakonec jsme ulehli do svých pelíšků plni dojmů a zážitků při
poslechu pohádky. Ráno po snídani byly děti odměněny diplomem za účast.
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Jste převážně doma sami?
Máte rádi společnost?
Chcete se naučit něco nového?
Je Vám více jak 55 let?
Rádi vaříte, pečete, pletete, povídáte si u kávy, zpíváte, hrajete karty či společenské hry?

Ano…

Máte velkou příležitost se těmto aktivitám věnovat společně s novými přáteli a navštěvovat od pondělí
do pátku dle Vašeho přání Denní stacionář v Domově seniorů v Dačicích.
Plně podporujeme koncept aktivního stárnutí a každému zajišťujeme individuální přístup. Využijte této
možnosti, díky které můžete zlepšit nejen svoji paměť, pozornost či pohyb, ale především smysluplně
využít svůj volný čas.
• Základní služby jsou zpoplatněny od 32,- Kč za hodinu.
• Na Vaše přání je možno využít ranní svoz.
Více se můžete informovat na tel. čísle: 725 339 649, 384 495 146, popřípadě na webových stránkách:
https://www.dsdacice.cz/denni-stacionar.
Na společně strávené chvíle Vás srdečně zve
vedoucí Domova seniorů Dačice, Mgr. Stanislava Šenkyplová

Budějovicích prozatímní divadlo
Divadelní areál Bouda
Naděje pro příštích 100!

Hrajeme v Boudě
21. 11.–24. 11. 2019
28. 11.–08. 12. 2019
12. 12.–15. 12. 2019

188x130.indd 2

19. 12.–30. 12. 2019

21. 11. 2019–31. 1. 2020

Maringotka Malého divadla

Vstupenky, další informace a celý program Jihočeského divadla
naleznete na: www.jihoceskedivadlo.cz a www.boudajd.cz
Soutěžíme o vstupenky do Jihočeského divadla
1.
2.
3.

Kolik představení od každé inscenace odehrajeme
v Divadelním areálu Bouda?
Pro kolik lidí je instalace v Maringotce Malého divadla?
Na kolika scénách hraje Jihočeské divadlo?

Své odpovědi zasílejte do 15. 12. 2019 na: info@jihoceskedivadlo.cz
nebo na adresu Jihočeské divadlo, Obchodní oddělení, Dr. Stejskala
424/19, 370 47 České Budějovice. Do předmětu e-mailu či dopisu
napište název zpravodaje. Pět výherců, kteří správně odpoví všechny
tři otázky, obdrží vstupenky na představení z produkce Jihočeského
divadla.
Těšíme se na vás
Vaše Jihočeské divadlo

--- inzerce ---

Při pohledu do minulosti Jihočeského divadla zjistíme, že jako červená
nit se všemi historickými etapami prolíná snaha vybudovat důstojnou
divadelní budovu, která od počátku chybí.
Mariánské náměstí je místem, na kterém se již v šedesátých
letech minulého století připravovala stavba nového divadla. Při
přípravě staveniště došlo dokonce k demolici dvou domů, ale stavba
nakonec zahájena nebyla. Mariánské náměstí od té doby neplní
dobře svou funkci veřejného prostoru a je pouze nedostavenou
„jizvou“ na kráse Českých Budějovic.
Bouda sehrála v historii českého divadla významnou roli. Byla
sice provizoriem, ale také se stala silným symbolem naděje pro
budoucnost. Předznamenávala nejen vznik Národního divadla, ale
české divadelní tradice jako takové. Boudu – jako symbol naděje
– si v roce stoletého výročí JD propůjčujeme, abychom mluvili
o budoucnosti.
Na prahu druhého století existence Jihočeského divadla se znovu
oživila myšlenka na stavbu nové budovy – tentokrát pro divadlo
a ﬁlharmonii.
Pevně věříme, že jednou bude postavena, aby sloužila především
vám divákům a posluchačům – občanům Českých Budějovic,
Jihočeského kraje a návštěvníkům, kteří sem přijíždí.
Zveme vás do Boudy na naše představení, na silné příběhy, na
naději pro příštích 100!
Lukáš Průdek
ředitel Jihočeského divadla

Dalibor / opera
Zadržitelný vzestup Artura Uie /
činohra
Taneční show Inscenační porada /
balet
Útěk do Egypta přes Království
české / Malé divadlo
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Rozsviťte si
Obrazy, plastiky a keramika Vladimíry Vávrů. Předvánoční prodejní výstava v dačickém muzeu k 25. výročí Dačické keramiky od 30. 11. do 22. 12. 2019.
Slovo autorky
Milí přátelé a příznivci umění,
srdečně vás zvu na svou výstavu do MMG Dačice. Chci společně
s vámi oslavit dvacet pět let od doby, kdy jsem otevřela dveře ke
své samostatné tvorbě.
Myslím, že mě již většina z Vás zná, že již nemusím vyprávět
o tom, jak šťastná dívka k ještě většímu štěstí přišla, když vystudovala uměleckou školu, dále se věnovala keramice a nakonec si - za
velké podpory rodiny - otevřela keramickou dílnu, kde již čtvrt století tvoří a stále ji to baví.
Mé předešlé výstavy byly věnované hlavně keramice, ale na této
bych vám chtěla ukázat především obrazy a sochy, protože malba
a kresba bylo to prvotní, co mě zavedlo na SUPŠ v Bechyni. Tenkrát
- v roce 1988 - těch výtvarných škol nebylo mnoho a bechyňská
byla nejblíže, a také to bylo řemeslo, užité umění, kterým se dá lépe
uživit. Škola mne tehdy ale naprosto uchvátila a nadchla, a tak jsem
se rozhodla, že tam strávím následující čtyři roky svého života. Naštěstí se tak rozhodla i komise u talentových zkoušek. Kresba byla
po celou dobu můj nejoblíbenější předmět i poté, když jsem pracovala v Jihotvaru v Č. Budějovicích nebo u soukromníka, jsem si ob-

čas něco nakreslila nebo namalovala. Přišly děti, a přesto, že jsem si
čas musela krást, i ty jsem zvěčnila. A nyní, když již trochu odrostly,
jsem opět objevila kouzlo barev, světla a stínu a podlehla touze
přenést na plochu své vlastní vidění světa. Nejraději maluji lidské
postavy, ale ochotných modelů je pomálu a také se neustále vrtí
a ošívají. Zato příroda je klidnější, také se mění, a to je dobře, nikdy
nevstoupíš do stejné řeky, ale ani na stejnou cestu, ani do stejného
lesa a nevadí jí, když jí namaluji větší strom, nebo menší rybník.
A tak, když v podvečer běžím kolem rybníků a vidím tu krásu, chci
se o to podělit s vámi. Někdy rychlý snímek mobilem, protože jsou
to tak prchavé okamžiky, že bych je nestihla namalovat, jindy si
vezmu stojan a postavím si ho před kapličku nebo strom.
Možná se stávám dačickým patriotem, možná bych chtěla trochu
více žít ve spojení s přírodou a jejími proměnami, proto asi vznikl
můj Cyklus pohanských svátků, který se skládá z osmi obrazů, které
ukazují, jak staří Slované uctívali Matku zemi a vážili si jejích darů,
jak žili s ní a pro ni a ne proti ní. Chci ukázat ty krásné, ale i smutné
okamžiky života, abychom si vážili každého dne a žili přítomným
okamžikem...
Vladimíra Vávrů

Děkujeme, že pomáháte s námi těžce nemocným
a umírajícím lidem zůstat doma až do konce
v sepětí s rodinou.
Prosím, podpořte nás jakoukoliv částkou
a pomozte nám zajistit provoz organizace v roce 2020.

 On-line platební kartou na www.hospictelc.cz
 Měsíčním trvalým příkazem na účet 100011997/7940
(jako VS použijte Vaše telefonní číslo)
 Jednorázově složenkou či převodem na účet
100011997/7940 (jako VS použijte Vaše telefonní číslo)
Sleva na dani – svůj dar si můžete odečíst z daňového základu. V lednu následujícího roku
Vám zašleme potvrzení o daru, které můžete přiložit k daňovému přiznání pro slevu na dani.

„Život píše kapitoly každého z nás bez ohledu na naše
přání a plány. Za poslední rok mi život napsal dvě opravdu
osudové. Narození syna a smrt tatínka. Obě tyto kapitoly
se psaly paralelně vedle sebe, nezávisle jedna na druhé.
Po náhlé a velmi těžké mozkové příhodě mého tatínka,
několikaměsíční rekonvalescenci v nemocnici, jsme společně se Sdílením a jejich možnostem, převezli tatínka zpět
domů. Upoután na lůžko a 24hodinovou péči společně se
sestřičkami oslavil narození svého vnoučka, mého syna.
Za několik dnů se jejich životy protnuly osobně, byl to ten
nejdojemnější pohled. A právě díky Sdílení, celému týmu

odlehčovací a hospicové péče, jsem mohla alespoň pár
měsíců zamilovaně koukat na ty velké avšak slábnoucí
ruce, které mě vždy ochraňovaly, jak chovají ten křehký
mlaďounký život. Jak dříve drsný chlap brouká tichounce
malému chlapečkovi ukolébavky…
Jeden život odešel, druhý přišel, a já přes všechny
zkoušky z celého srdce znovu děkuji tam nahoru za to,
jak krásný život je, když máme kolem sebe ochotné,
empatické profesionály s velkým srdcem, kteří nám
umožní i ty nelehké kapitoly zvládnout.“
Lenka Přibylová, Studnice

 sdileni.hospic@gmail.com  www.sdileni-telc.cz  facebook.com/sdileni.telc  777 574 975
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Florbal Dačice
Ženy září a těší se na Thajsko, muži stoupají tabulkou. Florbalisty však trápí chybějící zázemí.
Soutěže
Českého
florbalu se naplno rozjely. Nechybí při tom
ani družstva dačických
florbalistů. Nejvíc se
daří ženskému týmu,
který kraluje druholigové tabulce a míří
o patro výš. Po rozpačitém úvodu soutěže
se zvedá také elitní
autorka fotografie: Martina Miksová
mužský celek. Největším
hendikepem je však chybějící domácí prostředí. Florbalisté z města
kostky cukru musí kočovat po Vysočině.
Zahrát si proti některému z národních týmů je snem každého
sportovce. Dačickým florbalistkám se splnil. Vyzval je totiž thajský
národní výběr, účastník mistrovství světa 2019 ve Švýcarsku. Atraktivní duel se však odehrál v Kutné Hoře. „Mrzí mě, že nemůžeme
dačické diváky pozvat na takto prestižní, byť jen přátelský zápas.
Do Kutné Hory za námi asi nepojedou. Nicméně je nám ctí, že nás
thajská reprezentace oslovila,“ uvedl trenér ženského týmu Lukáš
Vacuška.
Jeho svěřenkyně v této sezóně soupeřky válcují. Ze šesti odehraných duelů šestkrát zvítězily a kralují druholigové tabulce. Dařit se
začíná také mužům. Ti nyní prochází generační obměnou, a tak byl
sezónní rozjezd poněkud rozpačitý. Teď už se ale daří navazovat na
úspěchy z předešlých dvou ročníků. „Všechno si teprve sedá. Vynikáme ale příkladnou bojovností a odhodláním. I proto se vracíme
zpět do horních pater divizní tabulky,“ komentoval trenér David
Černý.
Také jeho tým musí hrát v azylu. Například domácí utkání s Mohelnicí odehrál v Novém Veselí u Žďáru nad Sázavou. „Bohužel
jsme nesehnali halu, která by byla blíž a byla volná. Smutné je,
že domácí zápas hrajeme na neutrální půdě, neboť Mohelnice to
bude mít do Nového Veselí přibližně stejně daleko,“ dodal Černý.
Absence vlastního zázemí florbalisty velmi trápí. Namísto domácího prostředí jsou z nich kočovníci po Kraji Vysočina. „Doma
hrajeme v Třešti, Dolní Cerekvi, Žirovnici. Nyní i v Novém Veselí.
Je to těžké. Dosud jsme dostávali výjimky alespoň pro dorostence
a ženy, abychom mohli hrát v rozměrově a z hlediska zázemí nevyhovující hale SŠTO v Dačicích. Ty ale letos na konci ročníku skončí, což deklaroval Český florbal. A tak se polovina klubu vystěhuje
z Dačic pryč,“ smutně konstatoval šéftrenér Petr Jindra.
Přestože neustále narůstají počty tréninků a členů, jejichž počet
se přiblížil sto šedesáti, klub naráží na kapacitní limity. „Chlapeckou strukturu máme plnou, chceme rozjet i tu dívčí. Bohužel jsme
ale na kapacitním stop stavu. Takže by dívčí družstvo nemělo kde
trénovat. A bez tréninku hrát nelze. Nacházíme se tedy v patové
situaci,“ dodal šéftrenér.
Nyní se ale sportovci hrající s děrovaným míčkem těší na listopadové duely. Předposlední měsíc roku 2019 je totiž z pohledu termínové listiny opravdu nabitý.
Petr Jindra, Florbal Dačice
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Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice zve diváky na tyto sportovní akce:
7. 12. 2019 Gymnastický trojboj

9:00 h

městská hala

Pohár mladých nadějí
8. 12. 2019
v kuželkách

8:00 h

kuželna TJ

8. 12. 2019 Florbalový turnaj mládeže
22. 12. 2019 Florbalový turnaj pro dospělé

městská hala
městská hala

Oddíl kuželek pořádá dne 30. 12. 2019 na kuželně TJ od 14:00 h
pro veřejnost Salámový turnaj. Může se přihlásit každý, kdo má zájem si zasportovat.

Volejbal
Úspěšné tažení dačických volejbalistek pokračuje.
K dalšímu zápasu krajské volejbalové soutěže jsme cestovaly tentokrát do Ledenic, kde
jsme téměř po bezchybném výkonu nedaly
soupeřkám žádnou šanci a přesvědčivě vyhrály 3:0. Následně jsme po dvou překladech
zápasů absolvovaly tzv. anglický týden, kdy
jsme během jednoho týdne odehrály tři zápasy.
Nejprve jsme 5. 11. hostily soupeřky ze
Sokolu Křemže. Do základní sestavy se po delší zdravotní pauze
vrátila naše dlouholetá stálice a srdcařka Zdeňka Škarková a i její
zkušenosti pomohly ke kvatitnímu výkonu a výhře 3:1. Hned druhý
den jsme cestovaly do Českých Budějovic, kde jsme zvítězily nad
týmem Pedagogu. Nutno ale podotknout, že naše hra s posledním
týmem tabulky nebyla bez trhlin.
Náročný týden jsme zabojovaly v Lišově, kde jsme prohrávaly již
0:2, následně stav srovnaly, zkrácená hra v teibreaku přinesla velké
drama, prohrávaly jsme již 13:8, ale ukázaly jsme velkou vnitřní sílu
a lepší fyzickou připravenost a sedmi body v řadě zvítězily 15:13.
Celkově tak 3:2. Po sérii těchto úspěšných zápasů jsme se posunuly
na průběžné druhé místo tabuky a do konce podzimní části nám
zbývá odehrát dva domácí zápasy.
Druhou listopadovou sobotou byl rozehrán další turnaj smíšených volejbalových družtev Pragovka 2019/2020. Tentokrát se přihlásilo pouze 5 týmů, v systému každý s každým nakonec zvítězil
tým Šamani, na místě druhém Valeč a třetí příčku pak obsadili hráči
a hráčky z Jemnice.
Dagmar Distelová, volejbalový oddíl

Prodej vánočních stromů
před Hotelem Stadion, Dačice
od středy 11. 12. 2019 od 12:00 h
ostatní dny 9:00 až 16:00 h
K prodeji: smrk stříbrný: pichláč, kavkazká jedle, borovice černá
Říha Vladislav, Máchova 434/V
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Kulturní dům Beseda

Kino Beseda

7. prosince, sobota, 13:00 až 18:00 h
Benefiční bazar pro Nadaci Pink Bubble
Výtěžek z bazaru poputuje nadaci. Od 18:00 h
afterparty v Béčku

1. prosince, 14:00 h a 3. prosince, 17:00 h
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II, animovaný, 3D a 2D
český dabing, vstupné 140/130/120/110 Kč

12. prosince, čtvrtek, 19:00 h
Vše o ženách
Divadelní představení DS Tyl Dačice
15. prosince, neděle, 10:00 h
Putování za vánoční hvězdou
Divadelní pohádka
15. prosince, neděle, 19:30 h
Vánoční koncert
Dasha a Pajky Pajk Martina Kumžáka

Klub Béčko

4. prosince, středa, 19:00 h
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
6. prosince, pátek, 19:00 h
ŠPINDL 2, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
8. prosince, neděle, 14:00 h
PAT A MAT: Kutilské trampoty, anim., 2D
česky, vstupné 120/100 Kč
11. prosince, středa, 10:00 h
ŽENY V BĚHU, komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč

7. prosince, sobota, 18:00 h
Afterparty Benefičního bazaru
Tombola, předání šeku, hraje Almost Acoustic

13. prosince, pátek, 19:00 h
JUMANJI: Další level, komedie, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč

14. prosince, sobota, 20:00 h
Karaoke

15. prosince, neděle, 16:00 h
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

20. prosince, pátek, 20:00 h
Sebranka Jazz Orchestra
21. prosince, sobota, 20:00 h
Vánoční áčková party v Béčku
Otevírací doba:
pondělí		
úterý až čtvrtek
pátek a sobota
neděle 		
19. 12.		
22. 12. až 2. 1.

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

Městské muzeum a galerie
do 22. prosince
Listopad 1989 v Dačicích
30 let od sametové revoluce
Výstavní chodba muzea
do 22. prosince
Rozsviťte si
Obrazy, sochy a keramika Vladimíry Vávrů.
Prodejní výstava k 25. výročí založení Dačické
keramiky
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
XIV. Vánoční jarmark
Omluva:
Dříve avízovaná přednáška doc. Michala Stehlíka: Mýty a realita sametové revoluce 1989 na
11. 12. 2019 se ruší z důvodu pracovních povinností přednášejícího.
Otevírací doba: út-pá 9:00-12:00 h,
13:00-16:00 h a neděle 13:00-16:00 h.
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18. prosince, středa, 19:00 h
ŹENSKÁ NA VRCHOLU, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
20. prosince, pátek, 19:00 h
STAR WARS: Vzestup Skywalkera, akční, 3D
české titulky, vstupné 150/130 Kč
21. prosince, sobota, 17:00 h
STAR WARS: Vzestup Skywalkera, akční, 2D
české titulky, vstupné 140/120 Kč
2. ledna 2020, čtvrtek, 16:00 h
PAT A MAT: Kutilské trampoty, anim., 2D
česky, vstupné 120/100 Kč
2. ledna 2020, čtvrtek, 18:00 h
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU, anim., 3D
český dabing, vstupné 130/110 Kč
3. ledna 2020, pátek, 16:00 h
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 130/110 Kč
3. ledna 2020, pátek, 19:00 h
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, romantický, 2D
česky, vstupné 120 Kč
4. ledna 2020, sobota, 19:00 h
STAR WARS: Vzestup Skywalkera, akční, 3D
české titulky, vstupné 140/120 Kč
5. ledna 2020, neděle, 17:00 h
ZAKLETÉ PÍRKO, česká pohádka, 2D
česky, vstupné 120/100 Kč
Změna programu vyhrazena.

Katolický dům
a RC Křižovatka
7. prosince, sobota, od 12:00 h
Mikulášský turnaj ve stolním tenise
Tradiční turnaj pro amatérské hráče,
více informací p. Havlík 721 478 454
28. prosince, sobota, od 15:00 do 16:00 h
Známá i méně známá poutní místa v Čechách: přednáška Mgr. Lubomíra Krátkého
Otevřená hernička pro děti.
28. prosince, sobota, od 16:30 do 19:30 h
Deskové hry
Zahrajte si např. Osadníky z Katanu, Bang, Dobble, Activity, Carcassonne a mnoho dalšího
z cca 25 stolních her. Občerstvení zajištěno.
Připravujeme:
4. ledna 2020, sobota, od 9:00 h
Tříkrálový turnaj pro mládež
Turnaj ve stolním tenise
25. ledna 2020, sobota, od 15:00 h
Maškarní bál pro děti
Tanec, hry a zábava pro celou rodinu
Občerstvení zajištěno.
1. února 2020, sobota, od 20:00 h
Ples „Na vodě“
Tradiční ples plný překvapení, hraje kapela
FREE BAND (Znojmo). Předprodej vstupenek:
Galanterie, B. Vrbová, Palackého nám. 36. Vstupenky: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč.
Pravidelné aktivity:
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
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 (info: 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

Plesová sezóna
18. 1.
1. 2.
15. 2.
29. 2.
14. 3.
22. 5.

Myslivecký ples
Ples „Na vodě“
Hasičský bál
Městský ples
Ples Dačického Zvonečku
Ples Dačického Okénka

Vánoční koncert Dačického pěveckého sboru
Dačický pěvecký sbor a hosté srdečně zvou na tradiční vánoční koncert, který
se uskuteční v pátek 20. 12. 2019 v 18:30 h
ve farním kostele sv. Vavřince v Dačicích.
Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte si poslechnout
známé i méně známe koledy. Vstupné dobrovolné!

