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Jak to vidím aneb křižovatky života
Křižovatka v lidském životě vždy symbolizuje místo, kde se musí člověk rozhodnout, kudy dál. Rozhodnout, jestli bude pokračovat v původním směru nebo odbočí a jeho další cesta povede úplně jinudy. Podobné křižovatky potkáváme i při svých
cestách po světě a některé z nich mají pro nás větší význam než jenom křížení dvou cest. Jedna taková je i v Dačicích, a to
přesně na Palackého náměstí.
Ano, je to ta křižovatka, která už dlouhá
léta vzbuzuje v nás Dačičácích tak bouřlivé emoce. V současné době nás spíše
rozděluje, než aby nás dávala dohromady.
A tak máme v Dačicích tábor kroužkařů
(zastánci kruhového objezdu), průsečníků
(zastánci průsečné křižovatky), semaforistů (ti, co chtějí křižovatku se semafory),
konzervátorů (chtějí nechat náměstí tak
jak je a jenom ho opravovat) a obchvatářů
(obchvat Dačic vyřeší všechny dopravní problémy v Dačicích).
Každá z těchto skupin má svoji pravdu a dost často ani neposlouchá argumenty těch druhých. Přitom u zastánců každého řešení se
dají nalézt věcné argumenty pro jejich názor.
Někdo mě pasoval do role milovníka kruhového objezdu. Po
pravdě řečeno, větší nesmysl jsem nikdy neslyšel. Kdybych měl
definovat svoji představu křižovatky na Palackého náměstí, pak
by to byla křižovatka, která mě nebude nutit čekat dlouhé minuty,
než budu moct pokračovat v cestě (většinou dost chvátám), která
co nejvíce splyne s náměstím, nebo bude alespoň něčím zajímavá,
a která bude bezpečná a umožní bezpečný pohyb autům i chodcům. To by byla křižovatka podle mého gusta. A teď mi řekněte,
která z nich to je.
Všechny požadavky neplní ani jedna. A abych nezapomněl, jakékoli řešení ještě musí schválit úřady, které také obtížně hledají, co je
nejlepší a navíc vidí celý problém leckdy jenom ze svého pohledu.
Pokud skutečně chceme hledat a najít řešení této složité otázky,
pak máme podle mého názoru jenom jednu možnost. Přestat se zakopávat ve svých pozicích, přestat se rozdělovat na kroužkaře, průsečníky, semaforisty, konzervátory nebo obchvatáře, a začít se bavit
o křižovatce bez ohledu na to, jestli se máme, nebo nemáme rádi.
Prvním krokem z naší strany bylo zřízení Komise Palackého náměstí, ve které se scházeli zastánci všech táborů. Dalším krokem
bylo veřejné projednání studií na rekonstrukci části Palackého
náměstí, kde svůj návrh prezentoval i zástupce petičního výboru.
A zatím nejnovějším krokem bylo dne 19. února jednání rady města
se zástupci petičního výboru, na kterém jsme požádali petiční výbor o předložení stanovisek dotčených orgánů státní správy (PČR
- dopravní inspektorát J. Hradec, Národní památkový ústav - ÚOP
v Českých Budějovicích a Odbor dopravy Městského úřadu Dačice)
týkajících se realizovatelnosti křižovatky navržené petičním výborem (autor Ing. arch. M. Čtverák). Současně jsme slíbili poskytnout
veškeré podklady ke křižovatce, které má město k dispozici, a také
účast zástupce města při jednáních petičního výboru s dotčenými
orgány.
Proč jsou potřeba uvedená stanoviska? Aby všichni věděli, že i
tuto variantu je, stejně jako kruhový objezd, nebo průsečná křižovatka se semafory, možné realizovat. Pokud se ukáže, že ano,

pak jsou pro mě ve hře všechny tři varianty, přesněji řečeno čtyři,
protože i varianta, že se nebude Palackého náměstí rekonstruovat,
ale jenom opravovat, je reálná varianta.
Chceme, aby měli Dačičáci možnost se ke všem variantám vyjádřit a říci svůj názor na ně. Máme totiž jeden společný cíl. Jde nám
o Dačice a o náměstí. Pro mě je důležité, aby náměstí bylo hezké
a hlavně, aby bylo pro lidi. Ať pro místní nebo pro návštěvníky.
A nechci, abychom se kvůli tomu na sebe mračili. Dačičáci jsou pro
mne důležitější než náměstí.
Snad mi odpustíte tento spíše filozofický text s drobnou nadsázkou, ale technických argumentů už na toto téma zaznělo, a ještě
zazní tolik, že jsem se chtěl na celou věc podívat i z trochu jiného
úhlu pohledu.
Karel Macků, starosta

Budova radnice je památkou
roku 2019 v Jihočeském kraji
Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy
budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Soutěž má dvě kategorie. První je „menší“ rekonstrukce do dvou miliónů korun
bez DPH a druhá kategorie je „větší“ rekonstrukce nad dva
milióny bez DPH.
V úterý 11. února proběhlo hodnocení krajského kola
této soutěže, a právě v kategorii „menší rekonstrukce“ se
umístila budova dačické radnice na 1. místě.
V letech 2018–2019 proběhlo restaurování celé fasády renesančního objektu
včetně radniční věže a odvětrání obvodového zdiva.
Na základě veřejné zakázky
prováděla obě etapy Stavební huť Slavonice, s. r. o. Městu
se podařilo získat na obnovu
radnice, která je nemovitou
kulturní památkou, dotaci
Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ
v celkové výši 810.000 Kč.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Slovo místostarosty
Rekonstrukce silnice II/406. Jedná se o silnici, kterou každý z nás velmi dobře zná a často ji i využívá, spojuje Dačice se Slavonicemi.
Dopravní zatížení na této trase se stále a Cizkrajov. V této záležitosti jsme zaujali jednotný postoj s požazvyšuje a velký podíl tvoří těžká kamionová davkem na znovuobnovení projektu, který zahrnoval celkovou
doprava, která se navýšila i z důvodu kůrov- rekonstrukci této silnice. Zároveň jsme nabídli pomocnou ruku při
cové kalamity. Tato trasa je také jediné mož- získávání potřebných pozemků. Jelikož vnímám tuto silnici za jedné připojení kraje Vysočina na sousední nu z důležitých tras na Dačicku, začal jsem s největšími vlastníky
Rakousko. Kraj Vysočina provedl rozšíření, jednat v zastoupení Jihočeského kraje sám. Byly zpracovány nové
na svém území již před několika lety. Celá znalecké posudky, které stanovily hodnotu předmětných pozemtrasa je charakteristická nedostatečnou šíří, ků, a po mnoha jednáních došlo ke shodě na výši kupní ceny. Námísty narušeným povrchem, nevhodnými sledně odbor správy majetku města Dačice a jednotlivé dotčené
směrovými oblouky a nedostatečnými roz- obce pomohly zajistit cca 15 potřebných pozemků. Toto společné
hledy na některých místech. Právě z těchto důvodů je nezbytná úsilí znovu otevřelo cestu k celkové rekonstrukci nevyhovující silcelková rekonstrukce tohoto úseku. A proto jsem již před více než nice II. třídy.
V současné době se dokončuje projektová dokumentace a zajišpěti roky apeloval na krajskou radu, pod vedením tehdejšího hejtťují potřebná vyjádření. Dle aktuálních informací by během březmana pana Mgr. Jiřího Zimoly, která navštívila Dačice.
Jihočeský kraj se rekonstrukcí této silnice následně začal zabývat. na-dubna letošního roku mělo být požádáno o vydání stavebního
Zpracoval projektovou dokumentaci, která zahrnovala celkovou povolení. Následně bude podána žádost do dotačního programu,
rekonstrukci s rozšířením a úpravu kritických míst. Po zpracování protože tato rekonstrukce bude vyžadovat investici kolem 300 mil.
projektové dokumentace přišlo na řadu majetkoprávní vypořádání korun.
Rád bych touto cestou poděkoval všem vlastníkům dotčených
dotčených pozemků, tedy výkup, popř. směna. Jihočeskému kraji se podařilo zajistit cca 50 % pozemků, se zbytkem vlastníků se pozemků, kteří umožnili tuto rekonstrukci. Zároveň se ukazuje, jak
nepodařilo dohodnout. Z tohoto důvodu se investor této akce roz- je důležitá spolupráce mezi krajem a jednotlivými městy, obcemi.
hodl připravit novou projektovou dokumentaci, která zahrnovala Doufám, že toto nelehké úsilí padne na úrodnou půdu a v nejbližpouze opravu povrchu s minimálním rozšířením v řádu centimetrů. ších letech bude silnice spojující Dačice a Slavonice kompletně zreNa základě této informace bylo svoláno jednání na krajském konstruována.
Jiří Baštář, místostarosta
úřadě za účasti zástupců z města Dačice, Slavonice, obce Peč

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

Rada města na své 36. schůzi konané
22. 1. 2020 mimo jiné:
• schválila s platností od 23. 1. 2020 změnu
ve složení povodňové komise města Dačice, kterou zřídila dne 23. 1. 2019,
• vzala na vědomí rozpočtové opatření
č. 24/2019 v těchto objemech: příjmy
-8.683.095,54 Kč, výdaje -19.361.813,00
Kč, financování -10.678.717,46 Kč,
• schválila rozpočtové opatření č. 2/2020
v těchto objemech: příjmy 13.227.972,75
Kč, výdaje 3.193.221,61 Kč, financování
-10.034.751,14 Kč,
• schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních
prací akce s názvem „Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Terminál Dačice – výstavba
parkoviště na ulici Berky z Dubé“ včetně
předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Atelier M.A.A.T., s. r. o.
s celkovou nabídkovou cenou ve výši
945.000 Kč bez DPH,
• schválila připojení města Dačice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2020
na budově radnice,
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• vzala se souhlasem na vědomí harmonogram schůzí komisí v místních částech za
účasti vedení města pro rok 2020 a přehled plnění požadavků za rok 2019.
Rada města na své 37. schůzi konané
5. 2. 2020 mimo jiné:
• vzala na vědomí zápis z 6. schůze Komise
sociální Dačice, která se konala dne 20. 1.
2020, odvolala na vlastní žádost dva členy této komise a jmenovala jednu novou
členku sociální komise,
• udělila záštitu starosty města nad pohybovou soutěží Roztančená kostka cukru,
která se uskuteční 16. 5. 2020 v městské
sportovní hale v Dačicích, a schválila poskytnutí věcného daru ve formě sportovních trofejí v max. celkové výši 5.000 Kč
pro účely této pohybové soutěže,
• schválila uvolnění zboží ze skladových
zásob Infocentra Dačice za účelem propagace města na veletrzích cestovního
ruchu Holiday World Praha a Travelfest
České Budějovice v celkové hodnotě
14.635,50 Kč vč. DPH,
• schválila výsledek zadávacího řízení „Víceúčelová plocha v areálu sportovního
stadionu v Dačicích“ a uzavření smlouvy
o dílo s vítězným účastníkem společností
BaP holding, a. s. s celkovou nabídkovou
cenou ve výši 13.934.084 Kč bez DPH,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Zateplení domu 162/V, Tř. 9. května Dačice“ a uzavření smlouvy o dílo s vítěz-

•

•
•

•

•

ným účastníkem společností Miroslav
Brtník – ZEDNICTVÍ s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.594.772 Kč bez DPH,
schválila storno podání žádosti o dotaci
v rámci Operačního programu Životního prostředí na realizaci akce „Větráme
školy – ZŠ B. Němcové“ a schválila realizaci akce „Klimatizace v ZŠ B. Němcové“
v roce 2021 s předpokládanými náklady
do 1.200 tis. Kč vč. DPH,
schválila inventarizační zprávu hlavní
inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazku k 31. 12. 2019,
schválila rozpočtové opatření č. 3/2020
v těchto objemech: příjmy -169.039,74 Kč,
výdaje 1.415.742,32 Kč, financování
1.584.782,06 Kč,
schválila smlouvu o poskytnutí grantu ve
výši 14.400 Kč na realizaci projektu Branou Podyjí na kole a pěšky v roce 2020
uzavíranou mezi Nadací Jihočeské cyklostezky a městem Dačice,
udělila záštitu starosty města nad 11. ročníkem sportovního projektu Na kole
dětem na podporu onkologicky nemocných dětí a schválila poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5.000
Kč na podporu konání tohoto projektu.

Pojďte se starostou na kus řeči
Kde? v restauraci U Koníčka
Kdy? 20. března 2020
V kolik? od 17:00 h

popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

www.dacice.cz

Jihočeský kraj vloni
podpořil mikroregion

Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání mimo jiné:
• schválilo rozpočtové opatření č. 4/2020
v těchto objemech: příjmy 0 Kč, běžné
výdaje -11.000.000 Kč, kapitálové výdaje
11.000.0000 Kč, financování 0 Kč,
• schválilo zařazení nových požadavků do
probíhající změny č. 4 územního plánu
Dačic,
• schválilo prodej pozemku o výměře
1154 m2 pro stavbu rodinného domu v lokalitě Za Školou společnosti Flexi Building s. r. o. se sídlem v Telči za kupní cenu
ve výši 1.396.340 Kč (1.210 Kč/m2),
• schválilo uzavření smlouvy budoucí kupní na prodej pozemků, které vzniknou
v lokalitě Nivy II, a to p. č. 2271/6 o výměře 1382 m2 a p. č. 2271/202 o výměře
36 m2 do vlastnictví firmy APROPO
UCHYTIL, s. r. o.,
• schválilo změnu zřizovací listiny Mateřské školy Dačice a Školní jídelny Dačice
• schválilo odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 3. 2020,
• vzalo na vědomí informace k přípravě
přestavby sportovní haly SŠTO Dačice ve
spolupráci s Jihočeským krajem.

V únoru 2019 podal Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dačicko žádost
o grant v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora činnosti
mikroregionů na realizaci projektu
s názvem ,,Podpora Mikroregionu Dačicko“.
Cílem žádosti
bylo částečné vybavení kanceláře
mikroregionu a finanční podpora na provoz kanceláře mikroregionu tak, aby mohl i nadále poskytovat služby veřejnosti i zástupcům členských
obcí mikroregionu na odpovídající úrovni.
Žádost o grant byla schválena, a proto
mohla v roce 2019 proběhnout zdárně realizace projektu.
Výše poskytnutého grantu Jihočeského
kraje činila 38.000 Kč, celkové náklady byly
55.000 Kč.
Jana Štěpánová,
DSO Mikroregion Dačicko

Změna adresy Úřadu práce
– Kontaktního pracoviště Dačice
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Dačice
se bude stěhovat v termínu
od 17. března do 20. března 2020
do budovy GFŘ Komenského 39/V,
Dačice.

Bezodpadová domácnost
Ve středu 12. 2. proběhla v Katolickém
domě Dačice přednáška o tom, jak každý
z nás může jednoduchými krůčky redukovat odpad z našich domácností.
Ve srovnávací výstavce jednorázových
a opakovatelných produktů jsme si prošli osobní hygienu (především miminek
a žen, ale i celé rodiny), bezodpadové nákupy a uchovávání potravin, balení svačinek
a servírování. Dalším přesahem přednášky
by mohlo být, jak efektivně „upcyklovat“
některé materiály a hlavně – zbytečné
odpadky vůbec nekupovat. Za pořadatele
děkuji za hojnou účast, sdílení „vychytávek“
z praxe posluchačů a příjemnou diskuzi.
Ivana Veselá, lektorka

Vítání občánků
V sobotu 25. ledna 2020 přivítal místostarosta města Jiří Baštář společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni nové občánky. Přivítány
byly děti: Matyáš Bohuslavický, Jakub Bouda, Ella Bugnovská, Lukáš Hrouda, Filip Klivan, Leontýna Němcová, Justýna Sedláková, Jonáš Smejkal a Vilém Toman.

ZÁPIS k povinné školní docházce
• Zápis proběhne na obou základních školách v Dačicích

v pátek 3. 4. 2020 od 13:00 do 17:00 hodin

• Na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského
bude zápis proveden v prostoru školy
v ulici Bratrské
• Na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové
bude zápis proveden v prostoru horního pavilonu
• Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2014

hledá do svého kolektivu mobilní hospicové péče

lékaře/
lékařku
na DPP anebo DPČ.
Více informací naleznete na
našich internetových
stránkách www.sdileni-telc.cz
nebo na telefonním čísle
737 137 004.

--- inzerce ---

• K zápisu se dostaví děti za doprovodu zákonného zástupce, který k ověření bydliště
a data narození dítěte předloží:
• občanský průkaz
• rodný list dítěte
• Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (předá MŠ nebo ZŠ).

Sdílení o.p.s. v Telči
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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 636 členů.
REALIZUJEME:
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích – přístavba budovy o třech nadzemních podlažích s využitým podkrovím
a vestavba podkrovních učeben pod střechou stávající budovy, termín dokončení –
březen 2020.
Výstavba kluziště – zadávací řízení na
zhotovitele akce.
Zateplení bytového domu čp. 162
(tř. 9. května) – probíhá výběrové řízení na
zhotovitele, realizace akce květen–srpen
2020.
Parkoviště v ul. Berky z Dubé – probíhá
výběrové řízení na zhotovitele akce, realizace akce červen–říjen 2020.
Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská
– výběrové řízení na zhotovitele akce,
realizace červenec–srpen 2020.
Zpracování projektové dokumentace
na výstavbu běžecké dráhy a skoku dalekého v areálu ZŠ B. Němcové – zpracování projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení.
Zpracování projektové dokumentace
na výstavbu sauny ve Sportovní hale
Dačice – zpracování PD pro stavební řízení
a následný výběr zhotovitele, realizace akce
srpen–prosinec 2020.
Stavební úpravy budovy SDH v Lipolci
– dokončení akce v březnu 2020.
Zpracování projektové dokumentace:
• na rekonstrukci komunikací v lokalitě
k Hradišťku,
• na osvětlení cesty podél vlak. kolejí,
• sportovní haly u Střední školy technické a obchodní Dačice,
• na výstavbu ZTV v lokalitě Za Školou,
II. etapa.
DOKONČILI JSME:
Přístavba Knihovny Matěje Mikšíčka –
jednopodlažní přístavba o rozměrech 15,50
x 6,25 m do dvorní části rozšířila stávající
objekt tzv. Kláštýrku v Pantočkově ulici.
Přeložka veřejného osvětlení v Dolních Němčicích.
PLÁNUJEME:
Dodávka vybavení pro přístavbu ZŠ
Komenského – realizace březen–květen.
Revitalizaci dvora bytových domů č.p.
209 a 211 – realizace akce duben–červenec.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)
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Předlužení

V tomto vydání Dačického zpravodaje se budeme zabývat předlužením. S předlužením občanů se v poslední době potýkáme stále častěji. Nabídky půjček jsou
vidět téměř každý den v denním tisku, v televizních reklamách nebo v tištěné podobě ve formě letáků. Ne vždy jsou ale tyto půjčky vhodným řešením situace spojené s nedostatkem finančních prostředků.
V době našich babiček bylo považováno
S řešením vašich dluhů, exekucí, s odtéměř za ostudu, vzít si půjčku. Převládal dlužením a s mnoha dalšími problémy vám
názor: „Na co nemám, to si prostě nepoří- mohou poradit odborníci v Občanské podím“. Dnešní generace si toto heslo citelně radně. Občanské poradny poskytují odborupravila na „Na co nemám, na to si půjčím“. né sociální poradenství zdarma. Nejbližší
A v praxi to tak opravdu vypadá. Dříve si Občanská poradna pro dačické občany je
lidé vzali půjčku většinou pouze na pořízení v Telči, Masarykova 330. Dojíždí tam prabydlení. Dnes si můžete půjčit prakticky na covníci Občanské poradny Jihlava vždy
cokoli, na exotickou dovolenou, na vánoč- v úterý od 9:30 do 12:30 h. Bližší informace
ní dárky nebo na nové auto. Není se proto a telefonické kontakty na webových stránčemu divit, že kromě objemu poskytnutých kách http://obcanskaporadna.cz.
půjček, narůstá také objem provedených
Úvodní konzultaci ohledně řešení dluexekucí. V ČR je v exekuci přes 800 000 hů a exekucí, případně oddlužení, vám
lidí. Téměř 70 % z nich má 2 a více exekucí. mohou po telefonickém objednání poKaždý z nás by měl mít osvojené základní skytnout zdarma i insolvenční správprincipy hospodaření a větší investice plá- ci Mgr. Ambrož – tel. číslo 776 652 064
novat. Pokud uvažujete o tom, zda si vzít a Mgr. Urbanová – tel. číslo 724 865 878,
půjčku nebo úvěr, tak je třeba vše důklad- kteří cca 2x za měsíc dojíždějí do Dačic.
ně promyslet a propočítat. Je třeba si spo- Termíny jejich konzultací bývají pravidelně
čítat, zda, když z měsíčního příjmu rodiny zveřejněny na webových stránkách města
nakoupíte potraviny, oblečení a hygienické Dačice www.dacice.cz.
prostředky pro celou rodinu na celý měsíc
Pro bližší informace či poskytnutí záa zaplatíte veškeré své finanční závazky kladního sociálního poradenství se můžete
(nájem, elektřinu, plyn, pojištění, případně obrátit na samotné poskytovatele služeb
už splátky půjček, výživné, atd.), vám ještě nebo také na sociální odbor MěÚ Dačizbydou prostředky na úhradu další půjčky. ce, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210
Pokud nemáte na splátky jedné půjčky, Mgr. I. Vašíčková a č. 209 Mgr. L. Štěrbová.
tak není vhodné brát si další půjčku.
Lada Štěrbová,
V případě, že už je vaše finanční situace
sociální pracovnice
natolik závažná, že je na vás uvalena jedna
nebo více exekucí, je třeba situaci ihned
Úřední den insolvenčního správce
řešit. Situace se sama nevyřeší, ale zpraMgr. Miroslava Ambrože v měsíci březnu
vidla se dál zhoršuje. Nesplácené dluhy
2020 bude dne 6. 3. v době od 8:30 do
a exekuce každý den rostou o úroky, úroky
12:15 h. Úřední den insolvenční správkyně
z prodlení, smluvní pokuty a další poplatky.
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci březnu
Možným řešením takové situace je oddlu2020 bude dne 20. 3. v době od 8:00 do
žení. Je to funkční způsob, jak se ze záko12:00 h. Insolvenčního správce najdete na
na zbavit dluhů. Insolvenční zákon lidem
adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečoumožňuje zbavit se dluhů a zároveň jim
vatelskou službou.
část dluhů odpustit.

Informace o kontrolní činnosti obecního
živnostenského úřadu za rok 2019

V roce 2019 byla provedena kontrola 75 podnikatelských subjektů v souladu
s § 60a až § 60d zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů
(např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Bylo kontrolováno 58 fyzických a 17 kem bylo neúplné označení provozovny,
právnických osob. Celkem 8 podnikatelů neoznačení sídla podnikání (pokud je
bylo kontrolováno na základě zaslaných jiné než bydliště) a neprokázání vztahu
podnětů na odbor Obecní živnostenský k užívaným prostorám. Za tyto delikty
úřad Městského úřadu Dačice. Krajem byla bylo uloženo 21 blokových pokut v celkové
nařízena kontrola subjektů s předmětem výši 16.500 Kč. Nejvyšší pokuta byla uložepodnikání: Oční optika. Tato kontrola se tý- na ve správním řízení za neoprávněné podkala 3 podnikatelů.
nikání. Celkem bylo vybráno na pokutách
U 22 kontrolovaných podnikatelů bylo 23.500 Kč.
prokázáno porušení živnostenského záLea Andrejsová, odbor
kona - nejčastějším zjištěným nedostatobecní živnostenský úřad

www.dacice.cz

Fórum Zdravého města Dačice a MA21

Město Dačice uspořádalo 10. února pro
občany Dačic a místních částí sedmý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21.
Možnost diskutovat nad sedmi oblastmi
zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života ve městě využilo devadesát občanů včetně představitelů města a zástupců
městského úřadu. Cílem setkání bylo získat
od občanů náměty k dalšímu rozvoji města
a sestavit žebříček nejtíživějších problémů
našeho města.
V úvodu akce seznámil starosta Karel
Macků přítomné s tím, jak se podařilo naplnit cíle stanovené na posledním fóru v roce
2018. Máme radost, že se většinu problémů,
včetně těch složitějších, průběžně daří řešit.
Poté si převzala za Národní síť Zdravých
měst ČR slovo facilitátorka akce Dana Diváková, která přítomné seznámila s průběhem pracovní části fóra a postarala se
o odborný dohled. Před samotnou pracovní částí proběhla prezentace šesti neziskových organizací – Červený kříž, Dačické
okénko, Dačický zvoneček, JUDO, Tvořílek,
Včelařský kroužek. Neziskové organizace
seznámily účastníky se svou činností a prostřednictvím hlasování byl na konci Fóra
vyhlášen vítěz šeku v hodnotě 5.000 Kč,
kterým se stal Červený kříž. Pokračováním
akce bylo vydefinování priorit ve skupinách, z nichž za každou tematickou oblast
byly vybrány dvě nejpalčivější, o kterých se
závěrem hlasovalo. Formulované priority
z fóra budou opět ověřeny sociologickou
studií a anketou prostřednictvím Mobilního rozhlasu (vyplnění ankety na adrese:
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/y7mDenSH). Výsledky studie tak budou
objektivním a ověřeným podkladem pro
jednání a rozhodování rady a zastupitelstva
města o výstupech z veřejného fóra.

V loňském ročníku byly zpestřením akce
různé doprovodné programy, které jsme
pro pozitivní ohlasy zopakovali, např. dílničky pro děti s Dačickým okénkem, měření
tělesných funkcí s Červeným křížem, zdravotní test s tělesnou analýzou od Studia
Zdraví z Dačic a nesměla chybět ani pocitová mapa (url k vyplnění: http://pocitovamapa.nszm.cz/dacice-2020).
Priority naformulované na Fóru Zdravého města Dačice 2020, které budou ověřeny v následném sociologickém průzkumu
(řazeno abecedně):
• Chránit zemědělský půdní fond (využitím brownfieldu),
• Opravit komunikace ve městě (povrchy),
• Postavit krytý bazén se sportovní halou (jeden objekt),
• Prodloužit otevírací dobu v klubu Béčko,
• Řešit nedostatek lékařů,
• Vracet zeleň do ulic,
• Vytvářet tůně a obnovit meandry na
řece,
• Zajistit (nepřetržitou) chirurgickou
pohotovost,
• Zajistit vyšší teplotu vody na koupališti,
• Zakázat vystavování zboží na fasádách na Palackého náměstí,
• Zavést jiný systém prodeje vstupenek
na kulturní představení – kombinovat
nákup po internetu s nákupem na Infocentru,
• Zlepšit úklid výkalů po psech,
• Znovu zavést autobusové spoje Dačice–Brno–Dačice,
• Zvětšit tělocvičnu v SŠTO.
K naformulovaným prioritám byly sděleny i pochvaly. Z pochval je možné zmínit
např. povedená revitalizace Kancnýřova
sadu, nízká kriminalita, široká nabídka kulturních akcí a spokojenost seniorů.
Ilona Brabencová, koordinátorka
Zdravého města Dačice

Právě opravujeme
Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Pro stále
aktuální přehled o tom, co se kde spravuje, doporučujeme kromě Dačického
zpravodaje sledovat skupinu Opravy
města Dačice 2019 až 2021 na facebooku, která má ke dni uzávěrky tohoto vydání 581 členů.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava kuchyňky a chodby v budově
občanské komise ve Velkém Pěčíně –
současný stav objektu je nevyhovující a je
nutné provést opravy. Akci bude provádět
firma Technické služby Dačice s. r. o. Cena
díla činí 352.819,07 Kč bez DPH.
Oprava mostu přes řeku Moravská
Dyje ve Velkém Pěčíně – předmětem
zakázky je rekonstrukce mostního objektu
včetně přilehlé komunikace a vybudování chodníků pro pěší. Součástí prací bude
i oprava přejezdu, kterou zajistí SŽDC. Na
základě výběrového řízení, které proběhlo
v loňském roce, schválila rada města uzavření smlouvy s nejlevnějším uchazečem,
kterým byla firma SaM silnice a mosty, a. s.,
za celkovou cenu ve výši 8.725.963,69 Kč
bez DPH. Práce na opravě mostu budou zahájeny v dubnu.
Oprava chodníků v Nádražní ulici –
příprava projektové dokumentace
PROBÍHÁ:
Odbahnění Biologického rybníka
Malý Pěčín – předmětem stavebních prací
je odbahnění biologického rybníka v místní části Malý Pěčín. Rybník plní funkci nejen
zadržování vody, ale také jako druhý stupeň
čištění odpadních vod. Součástí stavebních
prací bude i doplnění okamenování a rekonstrukce bezpečnostního přepadu. Stavební práce provádí firma Technické služby
Dačice, s. r. o. za celkové náklady ve výši
520.000 Kč bez DPH.
DOKONČILI JSME:
Odbahnění Návesního rybníka v Hradišťku – práce prováděla firma Technické
služby Dačice, s. r. o., náklady činily 420.000 Kč
bez DPH.
(red.)

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Vyřešíme s vámi napojení na EET, instalaci software, certifikátů

Vybavení
sestavíme na míru
podle vašich
potřeb
naučíme vás s ním správně pracovat a postaráme se

Dačice s.r.o

www.texi.cz

--- inzerce ---

--- inzerce ---

o technickou podporu i pozáruční servis.
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Možnosti obnovy lesních porostů na kalamitních holinách
Souhrou mnoha nepříznivých faktorů, zejména dlouhodobého sucha, minima srážek, vysokých teplot ve vegetačním období a kůrovcové kalamity, došlo k plošnému odumření smrkových porostů a s tím souvisejícímu nárůstu holin po kůrovcových
těžbách.

Vznikly tak několikahektarové holiny,
z nichž největší mají výměru 10-15 ha, které bude zapotřebí „nějak a něčím“ zalesnit.
Ideální je holiny zalesnit v co nejkratším časovém intervalu, což ale často nebude možné (nárůst extrémních teplot na holinách,
změna mikroklimatu, změna vodních poměrů, rychlé zabuřenění lokalit atd.). Další
důležitou roli hraje také nedostatek sadebního materiálu, omezené pracovní kapacity
a finanční možnosti vlastníků lesa.
Lesní zákon stanoví, že je vlastník lesa
povinen holinu zalesnit do 2 let a lesní porosty na ní zajistit do 7 let od jejího vzniku. V souvislosti s kůrovcovou kalamitou
vznikly na území naší republiky dvě zóny
na základě tzv. rajonizace s různými stupni
opatření. Správní obvod MěÚ Dačice spadá
do nejhůře postižené červené zóny, kde
se lhůta pro zalesnění prodloužila na 5 let
a doba pro zajištění porostů na 10 let od
vzniku holiny. Vlastník lesa má dále možnost
i mimo uvedené lhůty požádat orgán státní
správy lesů o další prodloužení těchto lhůt,
a to v závislosti na aktuálním stavu holin či
nezajištěných porostů.
Jakým způsobem přistoupit k zalesňování kalamitních holin? Zažitým a doposud
nejčastěji používaným způsobem je umělá
obnova lesa spočívající v přímé výsadbě
stromků nakoupených ve školkách. Převažuje obalovaná sadba, aby sazenice měly
alespoň nějakou šanci přežít často extrémní podmínky panující na zalesňovaných
lokalitách, kde se teploty vzduchu v letním
období mohou vyšplhat až k 50 oC. Není
na čase vyzkoušet i jiné způsoby? Jednou
z možností je využití přirozené obnovy lesa,
která zlevňuje hospodaření v lese a spočí-

vá v nalétnutí semen okolních dřevin na
vzniklou holinu. Pro lepší ujímavost semen
je vhodné půdní povrch mechanicky narušit, a to především na zabuřenělých lokalitách. Je na zvážení každého vlastníka, zda
chce vynaložit nemalé finanční prostředky
na nákup sadebního materiálu, na realizaci
zalesnění spojené s častým vylepšováním
kultur (ujmutí sazenic není nikdy stoprocentní) anebo zda „prakticky zadarmo“
využije potenciálu přirozené obnovy lesa.
Především u rozsáhlých holin je vhodné využít oba způsoby zalesnění (umělá i přirozená obnova) z důvodu budoucí druhové,
výškové, tloušťkové a prostorové diferenciace porostů.
K přirozené obnově lze s úspěchem využít téměř všech našich dřevin. V poslední
době stoupá zájem o tzv. pionýrské dřeviny, ještě nedávno neprávem označované
jako dřeviny plevelné. Mezi pionýrské, přípravné nebo také rychlerostoucí dřeviny
lze zařadit např. břízu, osiku, olši nebo jeřáb. Výhodou je jejich rychlý růst v mládí
a poměrně snadné osidlování nových
ploch. Často se tyto dřeviny dobře zmlazují
i na jinak těžko zalesnitelných stanovištích
(kamenitá, vysýchavá či naopak podmáčená stanoviště, atd.). Pionýrské dřeviny rychle obnoví lesní prostředí, nejen nadzemní
částí, ale i tou podzemní.
Proč nevyužít pionýrských dřevin a nenechat je „konat svou práci“ právě na kalamitních holinách, kde mohou nejlépe prokázat
své schopnosti? Způsobů jejich využití je
více a dají se vzájemně kombinovat. Jako
cílové dřeviny je lze dopěstovat do mýtného věku (obmýtí mezi 30-60 lety) a poté
vytěžit. Těžba může probíhat postupně výběrným způsobem, kdy jsou těženy pouze
stromy, které dosáhly cílové tloušťky. Především u drobných vlastníků lesa mohou
být takto využívány porosty k průběžnému
získávání palivového dříví jako tzv. „dřevník
nastojato“.
Pionýrské dřeviny mohou také sloužit
jako přípravné porosty, kdy jsou v určitém

věku podsazovány cílovými dřevinami, jako
jsou buk, jedle a také smrk (tzv. dvoufázová obnova lesa). Hlavní výhodou přípravných porostů je, že podsadbám vytvářejí
vhodné růstové prostředí (ochrana před
extrémními teplotami = vhodné mikroklima, zlepšení půdního prostředí opadem
a prokořenění půdního profilu). Aby se dalo
využít všech pozitivních vlastností přípravných porostů, je nutné docílit jejich plného
zapojení, tedy vytvoření souvislého patra
nad později vysázenými cílovými dřevinami. Mezernatost přípravných porostů není
na škodu. Vzniklé mezery se buď přirozeně zmladí později, anebo je možné tyto
plochy uměle dosadit cílovými dřevinami
(nutná ochrana proti zvěři). Tímto postupem docílíme věkové, výškové i prostorové
diferenciace nových porostů, které budou
vůči biotickým a abiotickým stresorům
odolnější než doposud preferované smrkové monokultury.
Je velikou škodou, že vlastníci lesů dosud
nedoceňují kouzlo přirozené obnovy lesa
a funkci přípravných porostů. Běžný postup
umělé obnovy kalamitních holin s přímou
výsadbou cílových dřevin je často spojován s technologickými problémy, vysokými
vstupními náklady a omezenou úspěšností
a vede k tvorbě plošně rozsáhlých stejnověkých porostů, tedy porostů, jejichž stabilita je v době probíhajících klimatických
změn minimálně dosti diskutabilní. Alternativní postupy naproti tomu využívají přirozené obnovy lesa. Dřeviny s pionýrskou
strategií růstu se dají s úspěchem využít
v rámci dvoufázové obnovy lesa, kdy nejprve upraví růstové podmínky a následně
umožní v časovém odstupu snazší obnovu
cílových dřevin. Prostorové a časové rozložení obnovy na delší období navíc umožní
vznik diferencovaných, tedy stabilnějších
lesních porostů. Můžeme si přát víc?
Podrobnější informace o přípravných porostech všem zájemcům poskytne odbor
životního prostředí MěÚ Dačice.
Jaroslav Mátl, odbor životního prostředí

I vy se můžete zapojit do projektu Dřevo je cesta
Městské lesy Dačice, s. r. o. vstoupily do projektu DŘEVO JE CESTA a jako právnická osoba se staly v rámci České republiky
jedním z jeho nositelů.
Cílem projektu, který organizuje Nadace
dřevo pro život, je informovat veřejnost o pozitivních dopadech využívání dřeva jako obnovitelné suroviny na životní prostředí, českou
ekonomiku a společnost.
Záměrem této výzvy je získat finanční prostředky, které budou následně rozděleny mezi několik nositelů.
Městské lesy Dačice plánují případně získané finance použít na zalesnění holin vzniklých po kůrovcové kalamitě.
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Obracíme se společně na širokou veřejnost s výzvou: pomozte českým lesům, darujte jim nové stromy. Jednorázový nebo
měsíční peněžní příspěvek libovolné výše, dle vašeho uvážení, je možné zaslat nadaci prostřednictvím webových stránek
www.drevojecesta.cz, kde najdete o projektu další zajímavé informace a třeba i návod, jak vy sami se můžete stát „dřevorády“
a rozšířit komunitu lidí a firem, kteří mají dřevo rádi a není jim lhostejný osud a stav našich lesů.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Nabídka volných bytů
v Domě s pečovatelskou službou
Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byty v Domě s pečovatelskou službou:

Byt č. 26, o velikosti (1+0), situovaný v přízemí
Celková plocha: 29,40 m2

Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 2.975 Kč
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu. Byt pro jednotlivce. Byt spadá do energetické třídy D.
Termín pro podání žádostí: do 13. března 2020 do 13:00 h.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 26 v DPS“.
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty ve výši 2.500 Kč.

Byt č. 41, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 30,20 m2

Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 2.971 Kč
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu. Byt pro jednotlivce. Byt spadá do energetické třídy D.
Termín pro podání žádostí: do 13. března 2020 do 13:00 h.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 41 v DPS“.
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty ve výši 2.500 Kč.

Byt č. 42, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 30,20 m2

Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.182 Kč
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu. Byt pro jednotlivce. Byt spadá do energetické třídy D.
Termín pro podání žádostí: do 13. března 2020 do 13:00 h.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 42 v DPS“.
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty ve výši 2.500 Kč.

Byt č. 51, o velikosti (1+0), situovaný v 2. patře
Celková plocha: 30,20 m2

Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 2.915 Kč
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu. Byt pro jednotlivce. Byt spadá do energetické třídy D.
Termín pro podání žádostí: do 13. března 2020 do 13:00 h.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 51 v DPS“.
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty ve výši 2.500 Kč.
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedených
bytů jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města (www.dacice.cz).
Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová,
tel.: 384 401 235.

Vyberte si z nabídky dačického
filmového klubu
Už od začátku roku 2014 je dačické Kino Beseda členem
Asociace filmových klubů. Součástí našeho programu jsou
tak i pravidelné projekce filmů, které se žánrově, tematicky,
nebo jinak odlišují od standardní filmové produkce.
V březnu tak budeme promítat očekávaný dokumentární film
Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti. Jedná se o radikální filmový experiment, který otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na
internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých
dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů chatují a skypují
s muži, kteří je na internetu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru, posílá fotky svých
penisů a odkazy na porno. Tvůrci pak za přítomnosti skrytých
kamer obracejí taktiku internetových predátorů proti svým strůjcům a ve strhujícím závěru filmu se tak z lovců stávají lovení. Film
promítáme v našem kině ve čtvrtek 5. března 2020 v 19:00 h. Na
druhou projekci filmu V síti, ve středu 18. března 2020, pak máme
předběžně přislíbenou také účast samotných tvůrců dokumentu.
V dubnu bude projekce filmového klubu patřit strhujícímu kanadskému filmu Antropocén: Epocha člověka. Ten byl natáčen po
dobu čtyř let na 43 lokacích ve 20 zemích pěti kontinentů. Tvůrci
v něm zachycují, jak lidé mění Zemi a její ekosystémy víc než všechny přírodní procesy dohromady. Tvůrci za něj dostali cenu na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, a to v kategorii
Nejlepší svědectví o přírodě. V našem kině snímek uvedeme ve
středu 8. dubna 2020.
Vstupenky na všechny projekce filmového klubu můžete zakoupit na Infocentru Dačice nebo on-line na rezervace.dacice.cz. Lze
si zakoupit také průkazku člena Filmového klubu, která vám zajistí
nižší vstupné na projekce FK v našem kině. Díky členství v Asociaci
je tato kartička uplatnitelná také v dalších 81 kinech po celé ČR.
Platnost průkazky je 1 rok a stojí 70 Kč.
Těšíme se na viděnou nejenom na projekcích filmového klubu!
Milan Krotký, Kino Beseda

Poděkování ČČK Dačice
Děkujeme všem, kteří nám dali svůj hlas při hlasování
na Fóru Zdravého města Dačice v pondělí 10. 2. 2020 o šek
v hodnotě 5.000 Kč na podporu činnosti neziskových organizací.
Na tuto prezentaci jsme se přihlásili,
jelikož nejsme příspěvková organizace
a nemáme žádné sponzory. Abychom
mohli dobře vykonávali svoji práci, potřebovali jsme peněžní injekci. V minulém roce naši zdravotníci zabezpečili 61
akcí, sportovních, osvětových i kulturních, na nichž odsloužili 379 hodin, kde
bylo ošetřeno 82 dětí a dospělých mimo
podávání tekutin dehydrovaným lidem
a omývání zvláště dětí po doběhu dlouhých tratí při různých atletických soutěžích i na Malém a Velkém Štítu města Dačic, kde bývá
velká spotřeba elastických obinadel, syntetického ledu ve spreji
a jiného zdravotnického materiálu. 1x byla zavolána Rychlá záchranná služba k závažnému případu. Dále spolupracujeme s Dačickým okénkem, zúčastňujeme se jako rozhodčí při okrskových,
okresních i krajských zdravotnických soutěžích. Navštěvujeme
naše oslavence při jejich významných životních výročích a vypomáháme nesoběstačným spoluobčanům. Vštěpujeme zdravotní
výchovu a základy první pomoci dětem od školek až po seniory.
Rádi bychom posílili naše řady o mladé lidi, kteří mají chuť nezištně
pomáhat jako my a vzdělávat se.
Anna Jakešová, jednatelka MS ČČK Dačice
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Nejlepším přítelem
člověka by neměl
být mobil
Generace lidí, jejichž mládí neovládl internet a mobily, trávily většinu
volného času venku. On i ten televizní
program byl také oproti současnému
velmi omezený. A to jak do kvantity,
tak do kvality.
Náplň volného času lidí
ale doznala postupem
doby nemalé změny. Na
jednu stranu se rozšířila
nabídka zájmových aktivit,
ale vzrostly i časové nároky související se vzděláním a pak i s následným výkonem profese člověka. Lidé zkrátka
tráví nemalou část dne povinnostmi, a když
už je čas na odpočinek, bohužel dost často
volíme pasivní formy zábavy.
Špatné stravovací a další životní návyky,
resp. zlozvyky, se odrážejí na rozrůstajícím
se žebříčku civilizačních chorob. K těm už
patří i obezita. Šíří se světem jako lavina
a můžeme si za to sami. Například v České
republice má podle zpráv Státního zdravotního ústavu každý druhý člověk nadváhu
a každý čtvrtý spadá do některého typu
obezity...
Alarmující jsou také údaje Světové zdravotnické organizace, podle kterých se podíl obézních dětí za posledních dvacet let
ztrojnásobil! Za hlavní příčinu vzniku nadváhy a obezity u dětí je označován právě
zhoršující se životní styl, pro který je charakteristická nerovnováha mezi příjmem
a výdejem energie. A protože všechno souvisí se vším, mohou být kila navíc v dětství
nepříjemným základem podobného problému v dospělosti – nahlédnuto obráceně
riziko nadváhy v dospělosti stoupá s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském věku.
Proto jsem velmi rád, že jsme se v Dačicích rozhodli pro sportovní vyžití nás všech
udělat něco nového. Něco, co by vylákalo
ven k pohybu na vzduchu každého bez
ohledu na věk, nabídlo široké spektrum
možností využití, bylo k dispozici v zimě
i v létě, přes den, ale i večer a v noci při umělém osvětlení. A tím by měla být víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu
v Dačicích. Plocha bude v zimě kluzištěm,
od jara do podzimu díky umělému povrchu
ideálním prostorem pro sporty jako fotbal,
nohejbal, volejbal, basket, ale i tenis, či florbal, futsal atd.
Půjde-li vše bez komplikací, měli by si
již letos před Vánocemi děti i dospělí užít
nové kluziště se zázemím. Takže zpět k titulku sloupku – ne, u nás nebude internet
a mobil nejlepším přítelem člověka! U nás
v Dačicích mají lidé rádi aktivní pohyb a rádi
se setkávají mezi sebou. A to je moc dobře.
Jan Bartošek
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Zamyšlení nad vývojem cen tepla
V roce 2019 navázal Teplospol a. s. v lokalitě na uskutečněné rekonstrukce rozvodů dálkového tepla z let 2017 a 2018. V minulém roce proběhla rekonstrukce
rozvodů v ulici Máchově celkovým nákladem cca 3.000.000 Kč včetně DPH. Touto
rekonstrukcí společnost očekává jak snížení provozních ztrát při dodávkách tepla
ke koncovým zákazníkům, tak i omezení poruch.
V roce 2015 proběhla v Dačicích komplet- finančních vratek odhadován na více jak
ní rekonstrukce kotelny spolu s instalací ko- 600 tis. Kč. I to by byl výsledek velmi dobgenerační jednotky. Rekonstrukce tepelné- rý při srovnání s minulostí, kdy výsledné
ho zdroje spolu s realizovanou rekonstrukcí ceny byly znatelně vyšší a objem přeplatků
rozvodů tepla přispěly významně k pokle- zhruba 1/4 až 1/3. Dosavadní výsledky tak
su ceny za teplo, což jistě odběratelé za- prokazují, že investiční záměr společnosti
znamenali. V oblasti zálohových cen tepla v lokalitě byl správný a odběratelům zaspolečnost drží jejich sjednanou výši, ke jišťuje úspory v rozpočtech, spolehlivost
které se zavázala. Proti minulosti se zálo- a maximální komfort. Ani pro rok 2020 nehová cena tepla snížila o cca 50 Kč na 1 GJ byla společností zvyšována zálohová cena
včetně DPH. Výrazný pokles je evidentní za GJ dodávaného tepla oproti rokům po
i u výsledných cen za teplo (více jak 90 Kč rekonstrukci kotelny a i přes nepříznivý
za 1 GJ včetně DPH). Společnost svým od- vývoj cen paliv, energií a služeb se nadále
běratelům každoročně po zúčtování vrací předpokládá dosahování solidních cen za
zajímavé finanční přeplatky, které pak jed- teplo. Rodinným rozpočtům odběratelů zánotliví správci BD zohledňují v celkovém roveň uleví i ta skutečnost, že od 1. 1. 2020
vyúčtování uživatelům bytových jednotek. se na cenu dálkového tepla vztahuje nižší
Objem přeplatků k vyúčtování příslušnými 10 % sazba DPH.
Věříme, že naši koncoví zákazníci budou
odběrateli BD za rok 2018 dosáhl rekordní
výše cca 850 tis. Kč. Vratky lze očekávat i za s našimi službami a vývojem cen za dodárok 2019, který se nyní vyhodnocuje. Vzhle- vané teplo i v nastávajícím období spokodem k meziročnímu nárůstu cen zemního jeni.
Milan Kučera
plynu a produkci prodaného tepla je objem

Jsme nepozorní a nemáme čas
Když jsem chodil do druhé i třetí třídy základní školy, měl jsem za úkol dovést svého mladšího bratra nejdříve do školky a potom pokračovat samostatně do školy.
Ráno byli totiž oba naši rodiče v práci, my
s bratrem jsme vždy měli vše nachystáno
a věděli jsme, že pokud by vznikl problém,
je nutné zajít do blízkých jeslí (cca 300 m),
kde moje maminka od rána pracovala. Odpoledne jsme se vždy podle včerejší večerní domluvy a situace sešli všichni doma.
Bratra ze školky vyzvedávali rodiče.
Tak vypadala situace u nás doma před
cca padesáti léty. Stačila jedna večerní domluva a celé fungování rodiny do odpoledne příštího dne bylo naplánováno a fungovalo. Dnes podobné fungování rodinného
života s obdobným výsledkem jako po jedné domluvě před padesáti lety zabezpečujeme, odhaduji, i desítkou telefonátů a SMS

zpráv typu: Již jsi vstal? Již jsi snídal? Již jsi
byl ve školce? Jsi již ve škole? Kdy přijdeš ze
školy? Koupil jsi chleba?...
Výsledkem této přemíry dotazů a sdělení je, že jsme nepozorní, neposloucháme,
co nám druzí říkají a navíc nemáme téměř
na nic čas. Svůj čas totiž spotřebujeme na
neustálé připomínání, upozorňování a opakované sdělování informací, což je bohužel
nezbytné, neboť jistota, že nás někdo pozorně poslouchal hned napoprvé, je minimální. Popravdě, nevím, jestli se s tím dá
něco dělat. Možná pro začátek třeba zkusit
omezit počet denních telefonátů a SMS
zpráv na polovinu.
Miloš Vystrčil, senátor

Zubní pohotovost
1. 3. neděle Myšák Jaroslav

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

7. 3. sobota Perníčková Veronika Švabinského 330, Dačice

388 440 640

8. 3. neděle Plucarová Marie

Denisova 352/II, J. Hradec

384 361 524

14. 3. sobota Pokorná Dana

Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou

384 389 329

15. 3. neděle Pokorný Luboš

sídl. Vajgar 724/III, J. Hradec

384 322 081

21. 3. sobota Princová Dana

Otín 58, J. Hradec

384 362 450

22. 3. neděle Ryšánek Jiří

Hradecká 254, Nová Bystřice

384 386 330

28. 3. sobota Slanina Oldřich

Schwaigrova 327, J. Hradec

384 391 774

29. 3. neděle Slezáčková Eva

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

www.dacice.cz

Exponát měsíce března – Mamut

Knihy young adult

Naše depozitáře skrývají nejednu zajímavost. Jednou z rarit je i soubor kosterních pozůstatků mamuta z období mladého paleolitu. Pro odiv návštěvníků bude soubor vystaven
po celý březen na pokladně MMaG Dačice.

Co znamená název článku? Angličtina je mezinárodní jazyk a řada slov a slovních spojení se k nám dostává rovnou,
bez překladu. Takže mladí ví, pro všechny ostatní: young
adult = mladý dospělý, případně new adult.

Soubor kosterních ostatků nejznámějšího zástupce glaciální fauny
pochází s největší pravděpodobností z věhlasné paleolitické lokality
Předmostí u Přerova. Do depozitáře
MMaG Dačice se dostal díky sběratelské vášni a zapálení pro archeologické poznání okresního cestmistra
a kustoda dačického muzea Jaroslava Lišky (1876–1957). Tento badatel
se podílel v letech 1895–1898 na
výzkumu zmiňované lokality a obohatil tak archeologickou sbírku dačického muzea neobyčejným
množstvím pravěkých nálezů. Ke sledovanému souboru bohužel
nejsou doloženy bližší nálezové okolnosti.
Z Liškova nedokončeného dopisu K. J. Maškovi z roku 1907 je
patrné, že nalezl více mamutích ostatků, než se ve sbírce nachází.
Části žeber a klů se bohužel do muzejní sbírky nedostaly. Patrně
nejzajímavější artefakt rovněž není ve sbírce zachován. Jedná se
o mamutí žebro zdobené rytinou, které J. Liška osobně daroval jistému panu Teličkovi (Skutil 1960, 1, 122–123).
Soubor se skládá z celkem 8 kusů osteologického materiálu.
Jedná se o části dlouhých končetin, kloubních spojení, lopatky, klu
a zubu (stolička). Artefakty se nacházejí v defektním stavu, kdy dochází k odlupování povrchové vrstvy. Vzhledem k neexistenci bližších nálezových okolností, které by upřesnily dataci souboru, lze
chronologicky soubor zařadit do období mladého paleolitu. Bližší
zařazení do jednotlivých fází tohoto časového období by bylo pouhou spekulací.
Z obdobných nálezů, našemu regionu bližších, je záhodno zmínit soubor mamutích kostí (určeno jako Elephas primogenitur B.)
objevený po první světové válce na jižním okraji Telče-Staré Město.
Tento nález patří prozatím k nejzápadnějším dokladům mladopaleolitické diluviální fauny na Moravě. Otázka datace mamutích
ostatků z Telče zůstává otevřená. Ostatky mohou pocházet ze starší fáze mladého paleolitu na přelomu aurignacienu a gravettienu
(cca 25 000 př. n. l.), nicméně není vyloučeno magdalenienské stáří
(cca 15 000–10 000 př. n. l.), kdy byl tento druh glaciální fauny na
ústupu (Bláha 2002, 16).
Nález mamutích ostatků sice nepochází z našeho regionu, nicméně jméno Jaroslav Liška zůstane s historií našeho muzea navždy
spjato.
Martin Rychlík, MMaG Dačice

Knihy s tímto označením jsou fenoménem dnešní doby. Jsou určené pro čtenáře od 12 do 18 let, ale z průzkumů vyplynulo, že si je
rádi přečtou lidé až do věku 30 let. Co je na nich tak zajímavého?
Je totiž z čeho vybírat: od sci-fi a fantasy přes romantický román či
drama až po vzdělávací román. Hlavní hrdina je v nich koncipován
tak, aby se s ním čtenář mohl ztotožnit nejen věkem ale i situacemi, kterými prochází. Podstatou jsou silná dějová linka, snadno
zapamatovatelné postavy a dialogy, kterým čtenáři rozumí, pojaté
mnohdy s velkou dávkou humoru.
Druh takovýchto knih ale není nic nového pod sluncem. Již v roce
1802 britská spisovatelka Sarah Trimmerová začala rozlišovat tuto
skupinu (14–21 let) od dětí do 14 let. Z tvorby 19. století se do literatury pro mladé řadí např. legendární Hrabě Monte Christo Alexandra Dumase staršího, Dickensův Oliver Twist a Nadějné vyhlídky,
Carrollova Alenka v říši divů a jiné. Knihy Kdo chytá v žitě nebo Pán
much z 50. let 20. století bychom dnes do této kategorie nejspíše nezařadili, ale ve své době představovaly vrchol této literatury.
Zlomem se stala kniha Outsideři spisovatelky S. E. Hintonové, která popisovala skupinu teenagerů bez nostalgie ztraceného mládí,
možná, nebo i právě proto, že byla velmi mladá, a tak jí toto téma
bylo blízké. „Zlatou érou“ se stala 80. a 90. léta 20. století, kdy se
autoři zaměřovali na ponurá témata jako znásilnění, vraždy nebo
drogy. Dnešní knihy pro mladé jsou plné upírů, vlkodlaků, kouzel
a magie a dotýkají se témat jako šikana a sociální problematika.
I naše knihovna může nabídnout mnohé z těchto knih, a to jak
v papírové, tak v elektronické podobě.
Papírové najdete v oddělení pro děti a mládež naší knihovny:
např. Jandy Nelson - Dám ti Slunce, série Stmívání od Stephenie
Meyer, série o Harry Potterovi od Joan Rowling, série Podzemí
od Rodericka Gordona nebo Aristoteles a Dante odhalují záhady vesmíru od Benjamin Alire Sáenz, či série Hraničářův učeň od
Johna Flanagana a další a další.
E-knihy ke stažení najdete v katalogu knihovny na www.mkdac.cz:
Divergence od Veronicy Rothové, Šest vran od Leigha Bardugo,
Snílek neznámý od Laini Taylorové, Caraval od Stephanie Garberové a další a další... (Další informace na www.magazin-dobre-knihy.cz)
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Město Dačice nabízí
k pronájmu nebytové prostory
v Obchodním centru Antonínská čp. 15/II v Dačicích
kancelář č. 114 o ploše 20,00 m2 v 1. patře
kancelář č. 145 o ploše 16,91 m2 v 1. patře
včetně sociálního zařízení a společně užívané chodby
Bližší informace podají pracovníci odboru správy budov MěÚ
v Dačicích, na Palackého nám. 2/I, v kanceláři č. 206, nebo na
tel. č. 384 401 234, 384 401 235, mobil 727 927 527.
Zájemci si mohou podat své žádosti o pronájem těchto prostor
písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Dačice,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice, nebo na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice.

Sportovní okénko
Kuželky I. liga muži A
7. 3. 14:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice – KK Slovan
Rosice

21. 3. 14:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice – SKK Hořice

Kuželky III. liga muži
7. 3. 10:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice B –
TJ Centropen Dačice C

14. 3. 10:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice C –
TJ Sokol Husovice C

21. 3. 10:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice B –
TJ Sokol Slavonice

28. 3. 10:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice C –
TJ Loko Č. Budějovice

Volejbal
17. 3.

17:00 h

Měst. hala

TJ Centropen C – České Velenice

31. 3.

17:00 h

Měst. hala

TJ Centropen B – Volavky
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Projekt „Ty se mnou a já s tebou“
Od roku 2017 pravidelně navštěvují předškoláci z mateřské školy Bratrská dům s pečovatelskou službou v rámci mezigeneračních setkávání dětí a seniorů, při kterých dochází k vzájemnému působení dětí na seniory a seniorů na děti. Jde o učební
proces lidské vzájemnosti. Lidská vzájemnost se mezi jiným vytváří tím, že se děti učí od starých a staří od dětí. Proto jsme dali
název našemu projektu „Ty se mnou a já s tebou“. S otevřením Domu seniorů v Dačicích jsme tuto aktivitu začali realizovat i zde.

Jde o šest interaktivních setkání během
školního roku, při kterých děti společně se
seniory výtvarně tvoří, hrají různé společenské a pohybové hry, zpívají, nebo pečou
vánočky. Děti přinášejí do jejich domovů
svou bezstarostnost, energii a radost. Se-

nioři naopak dětem předávají své životní
zkušenosti.
Je prokázáno, že aktivní trávení času napříč generacemi pozitivně stimuluje nejen
děti, ale i seniory. A tak při mezigeneračním
setkávání se často senioři částečně „stávají dětmi“, vyžívají se ve hrách, dokonale se
uvolní, odkrývají nové stránky své osobnosti. Dětská aktivita probouzí aktivitu seniora. Společně dělají věci, které by senior
nikdy sám nepodnikl.
Pozitivní sociální vazby mezi generacemi, které při společných činnostech
vznikají, podporují také psychosociální
vývoj dětí předškolního věku. To má
velký význam pro citový a sociální rozvoj
dětí, přičemž dítě není pouze příjemcem
socializačního působení, ale zároveň samo
může působit na své prostředí a společnost

ovlivňovat. Současně tak dochází k formování sebe sama jako samostatné osobnosti
a sebe jako představitele společnosti. Díky
mezigeneračnímu setkávání dítě získává
předpoklady porozumět sobě samému,
otevírá komunikační bariéry s dospělými,
otevírá otázky o smyslu života, bortí předsudky o stáří a přejímá hodnoty v oblasti
humanismu.
Zdá se, že je velmi důležité, aby se v naší
společnosti jednotlivé generace od sebe
ještě více nevzdalovaly. Děkujeme tedy
za podporu projektu a spolupráci Zdravému městu Dačice a MA21, kamarádům
z MŠ Sokolská, velkým kamarádům ze SŠTO
a SOUZaS a hlavně seniorům a sociálním
pracovníkům z DPS Dačice a DS Dačice.
Hana Švarcová,
ředitelka MŠ Dačice

Novinky ze ZŠ praktické a speciální v Dačicích
Tříkrálová sbírka v DPS Dačice
,,My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“
I letos se žáci naší školy zúčastnili oficiální tříkrálové sbírky. Pod
hlavičkou Oblastní charity Jihlava navštívili v kostýmech tří králů
Dům s pečovatelskou službou v Dačicích. Touto cestou děkujeme
klientům DPS za štědré finanční dary, které poputují k potřebným
a přejeme všem krásný nový rok.
Exotická zvířata pana Hořáka
Stejně jako minulý školní rok i letos nás navštívil pan Hořák ze
společnosti na ochranu zvířat – IKAROS. Jako vždy měl s sebou
pár zajímavých zvířátek, která se žákům školy moc líbili. Mimo jiné
jsme letos mohli vidět, a v některých případech si i pohladit, například drobné strašilky, krásného výra afrického, králíka s mimořádně dlouhýma ušima, agamu nebo dětmi velmi oblíbenou činčilu.
Panu Hořákovi moc děkujeme za příjemný program v doprovodu
již zmíněných zvířecích kamarádů.
Myslivecký kroužek
Na naší škole probíhají po celý školní rok zájmové kroužky, do
kterých se mohou žáci školy libovolně přihlásit. Jedním z kroužků
je Myslivecký kroužek, jehož hlavní náplní je snaha o sblížení žáků
s přírodou a jejími živočichy, kteří žijí mnohdy i nedaleko lidských
obydlí. Žáci se v kroužku naučí poznávat volně žijící zvířata a rozeznávat jejich stopy.

Seznámí se s povinnostmi každého myslivce. Sami si vyzkoušejí,
jak se starat o zvěř v zimě na modelu krmelce. A v neposlední řadě
se seznámí i s mysliveckou mluvou. Kroužek je zaměřen na interaktivní výuku a činnostní učení.
Andrea Čadková

Zprávy z Dačického okénka
STD Dačické okénko nezahálí ani v novém roce a zúčastnilo
se již mnoha akcí.
Hned začátkem ledna naši klienti pomohli získat pro Charitu ČR
příspěvek ve Tříkrálové sbírce. Dále jsme navštívili Domov s pečovatelskou službou v Dačicích, kde jsme svým vystoupením zpříjemnili dopoledne a udělali tak radost klientům DPS. Nechyběli
jsme ani 10. února na akci Fórum Zdravého města Dačice, kde jsme
měli prodejní stánek s našimi výrobky a dílničku pro děti.
Nyní se pečlivě připravujeme na tradiční Velikonoční jarmark,
který se bude konat 5. dubna 2020 v prostorách Státního zámku
Dačice. V našem stánku najdete výrobky našich klientů, tentokrát
s jarní a velikonoční tématikou. Nebude opět chybět ani dílnička
pro děti, ve které si vaši nejmenší mohou vyrobit a odnést malý
dárek pro radost. Jako největší úkol pro toto období považujeme
přípravu vystoupení klientů na náš II. Benefiční májový bál, který
se bude konat 22. května 2020 v KD Beseda.
Tímto bych vás všechny chtěla srdečně pozvat na akci plnou tance, hudby a zábavy s bohatou tombolou a půlnoční dražbou.
Veškerý výtěžek z tohoto májového bálu půjde na dovybavení,
provoz a pomůcky sociálně terapeutické dílny, chráněné dílny a na
chráněné bydlení Dačických okének.
Zdeňka Nováková, STD Dačické okénko

Kulatý stůl
Jak jsme zdraví v Dačicích

11. března 2020 od 17:00 h v KD Beseda

Přijďte diskutovat se zpracovatelkou „Analýzy zdravotního stavu
obyvatel Dačicka“ MVDr. Kateřinou Janovskou, vedením města,...
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Čtvero ročních období na ZŠ Dačice, Boženy Němcové

Barevné jaro
v úterý 10. 3. 2020 od 15:30 do 16:30 h
Zveme nejen budoucí školáky, ale i všechny,
kteří mají rádi barvy jara.
www.zsdacice.cz
10. 3. Barevné jaro, 31. 3. Letní olympiáda
Technik 2020
Všechny tři technicky zaměřené kroužky naší školy pilně pracují
také v roce 2020. Malí technici z 1. stupně se seznamují a úspěšně
staví nejnovější robotické stavebnice LEGO BOOST.
Velikou radost jsme měli z robota Vernieho, který připomíná Číslo 5 ze známého filmu z 80. let, dokáže hýbat hlavou, pohybovat se
na pásech a dokonce mluví. Může se také proměnit ve westernového střelce. Nyní technici postavili kočku Frankie, která například
umí hrát na foukací harmoniku či zazpívat k narozeninám. BOOST
učí děti stavět a programovat roboty, stejně jako Lego Mindstorms,
stavebnice se kterými pracují především technici na druhém stupni. Z dalších stavebnic, se kterými právě pracujeme, jmenujme
alespoň naprosto geniální a variabilní stavebnici Gravitrax, Ozobot BIT ve všech provedeních a elektronické stavebnice Boffin I,
II a další stavebnice LEGO a FISCHERTECHNIK.
Novinkou letošního školního roku jsou také malé modely DRONŮ. Toto všechno si můžeme dovolit především díky podpoře THK
(jejímu grantu), které si velice vážíme a také podpoře naší školy.
Pavel Janda, Lenka Vopálenská a Jitka Procházková
Změna režimu vstupu do školy se nedotkne v novém školním
roce prvňáčků
3. února 2020 začala na naší škole platit nová pravidla pro vstup
do školní budovy, která se týkají zejména přivádění žáků do školní
družiny a odpoledního odvádění ze školy. Ráno doprovází rodiče
děti pouze ke vstupním dveřím, odpoledne si pak děti ze školní
družiny vyzvedávají u vstupu z ulice do pavilonu 1. stupně a na
děti, které odpolední družinu nenavštěvují, je nutné po skončení
vyučování počkat před vchodem na nádvoří.
Změny v zabezpečení školy jsme zavedli po důkladném zvážení
závěrů odborné prohlídky zabezpečení školních budov a následného bezpečnostního školení, kdy nám bylo důrazně doporučováno, abychom co nejvíce omezovali volný pohyb cizích osob v pavilonech školy.
Tato změna pravidel vyvolala diskusi o tom, za jakých podmínek
budou od září přicházet na vyučování prvňáčci, kteří školu ještě
dostatečně neznají. Chci však všechny ujistit, že prvňáčků se změny příliš nedotknou. Po celé první pololetí školního roku, než si žáci
prvních tříd zvyknou, je budou moci ráno rodiče doprovázet až
do šatny, v prvních dnech školní docházky dokonce i do třídy. I my
chceme, aby děti neměly z příchodu do školy obavy a nebloudily
v ní.
Bohumil Havlík, ředitel školy

Nejzdatnějším lyžařem, který navíc dosáhl nejrychlejšího času,
se ukázala být Zuzana Kadrnožková ze VII. A. Všechny žáky je třeba pochválit za to, že respektovali pokyny pedagogů, což svědčí
o tom, že se opravdu chtěli něco naučit a v lyžování se zlepšit.
Máme také radost, že si nikdo ze zúčastněných nepřivodil žádný
úraz. Všem, kteří hledají dostupné lyžování v okolí, můžeme areál
Čeřínek vřele doporučit.
Jana Vaňková, Bohumil Šuhaj,
Jaroslava Dohnalová a Lenka Janoušková
Žonglér ve školní družině
Od chvíle, kdy jsme se dozvěděli, že nás ve škole navštíví žonglér
a bavič Milan Ošmera, jsme byli plni radostného očekávání. Dočkali
jsme se 4. 2. 2020 a hned od samého začátku jsme se velice bavili.
Pan Ošmera nám předvedl žonglování s míčky, kruhy i kužely,
nechybělo i několik triků s provázkem či pizzou a také nás pobavily
jeho výtvory z balónků. Někdy to pan Ošmera trochu popletl a my
jsme mu museli poradit a pomáhat.
Užili jsme si mnoho legrace a na příjemně strávenou hodinku budeme ještě dlouho a rádi vzpomínat.
Škola hrou na druhou
Veselým zpestřením výuky byla pro děti z 1. a 2. tříd pondělní
návštěva dětského klauna Honzy Krejčíka s hudebním pořadem
Škola hrou na druhou.
Děti se pobavily, zazpívaly si, zatančily - ty nejodvážnější dokonce na jevišti – a užily si při tom společně kopec legrace.
Eva Nováčková
Karel Kopal – 1. místo v ČR ve hře Houbař
Velká gratulace patří Karlu Kopalovi z 8 třídy za 1. místo v ČR
v klávesnicové hře Houbař. 23. ledna 2020. Karel využil své výborné
formy a vytvořil si osobní rekord.
Výkonem 9954 je po zásluze v čele celostátních tabulek žáků ZŠ.
Jeho výkon by navíc stačil i na 1. místo mezi středoškoláky!
Jitka Krejčí

--- inzerce ---

Lyžařský kurz poprvé na Čeřínku
V únoru absolvovali žáci 7. ročníku lyžařský kurz na sjezdovce Čeřínek. Letošní zima zatím sportovním radovánkám zrovna nepřeje,
ale my jsme snad nemohli mít lepší podmínky. Konečně napadl
sníh a teploty se držely pod nulou, takže jsme si týden na lyžích
skvěle užili.
Vstřícný personál vleku i pěkně upravená sjezdovka s dostatečnými parametry poskytly úplným začátečníkům i pokročilým sjezdařům pohodových pět dní výcviku završených tradičními závody
ve slalomu.
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Co je nového na Základní škole Komenského
Základní škola Dačice, Komenského 7
Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří a Jarní dílnu
na pracovišti ZŠ v ulici Bratrská

v úterý 17. 3. 2020 od 14:30 h
Program:

• prohlídka prostor školy, pomůcek, učebnic a výukové techniky
• Jarní dílna - společné tvoření dětí a jejich rodičů (zdobení perníčků, voskování vajíček, pletení pomlázky, výrobky z hlíny, jarní dekorace z papíru)
Zdravá 5 v prvních a druhých třídách
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl,
především v oblasti zdravé stravy.
Lektoři Zdravé 5 nás navštívili i letos, a opět žákům zábavnou
a interaktivní formou připomněli zásady zdravého stravování. Cíl
programu se plně ztotožňuje s cíli naší výuky, tj. motivovat děti
k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Žáci si zkusili rozvrhnout jídelníček
podle pravidel zdravé stravy, třídili potraviny na zdravé a nezdravé, ochutnávali poslepu ovoce a zeleninu. Projekt se jim moc líbil
a společně si ho užili. Děkujeme.
Etické dílny ve druhých a třetích třídách
První únorový týden se žáci druhých a třetích tříd zúčastnili etických dílen s tématem Můj kamarád. Paní lektorka Paroubková společně s dětmi shrnula vlastnosti správného kamaráda a vlastnosti,
které děti u kamarádů rády nemají. Děti hravou formou rozvíjely
vzájemnou komunikaci, důvěru a na závěr si vytvořily pavučinu přátelství. Cílem těchto aktivit je rozvoj pozitivních vztahů mezi dětmi,
kamarádství a vytváření dobré třídní i školní atmosféry. Děkujeme
za možnost podívat se na třídy a žáky v nich trošku jinýma očima.
Divadelní představení „Pověsti pro štěstí“
KD Beseda nás pozval na divadelní představení s názvem „Pověsti pro štěstí“ s podtitulem „Pojďte si pohrát s historií“ mluví za
vše. Diváci se stali „obětí“ přenosu do historie. I v dnešní přetechnizované době, kdy je častým společníkem počítač, se mohou dít
neuvěřitelné věci. Žáci se setkali s praotcem Čechem, vojvodou
Krokem, třemi sestrami – Libuší, Kazi, Tetou a ostatními postavami
českých dějin. Mladý herecký soubor Divadla SemTamFór zaujal
bezprostředností, vtipem, nechybělo ani poučení. Děkujeme.
Prevence rizikového chování
Běžnou výuku doplňujeme o přednášky a besedy. Páté ročníky
absolvovaly aktuální, citlivé a opravdu komplikované téma kyberšikana. Zástupce obvodního oddělení Policie ČR pan praporčík Jiří
Kupec seznámil žáky s nebezpečím při používání sociálních sítí. Poradil, jak se na nich bezpečně pohybovat. Není nic neznámého, že
některé sociální sítě vysloveně zakazují používání své sítě dětem
pod třináct let. Je to z toho důvodu, že mladí chlapci a dívky ještě
nejsou na tento způsob komunikace připraveni. Velmi často kvůli sociálním sítím zanedbávají spánek nebo zveřejňují informace,
které by rozhodně měly zůstat soukromé, a stávají se kvůli tomu
obětí kyberšikany.
Pro žáky šestého a sedmého ročníku jsme zajistili přednášky
vhodné k jejich dospívání. Dozvěděli se důležité informace o fyziologickém průběhu dospívání, o správných hygienických návycích, o vhodné životosprávě, o sociálním rozvoji v období puberty.
Z reakcí a dotazů bylo zřejmé, že tato témata šesťáky a sedmáky
zajímají. Zajímavé informace čekaly také na žáky osmých a devátých ročníků. Rizikové faktory v období dospívání a jejich vliv na
reprodukční zdraví – nástrahy dospívání (víš, kam kráčíš, nebo jak
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nepodlehnout?). Tématem k zamyšlení pro ně byl BANAL FATAL –
program prevence úrazů míchy a páteře. Česká asociace paraplegiků se stará o vozíčkáře a jejich rodiny a také pořádá osvětu mezi
širokou veřejností. Na naší škole proběhl program prevence úrazů
míchy a páteře s názvem „Banal Fatal – banální situace - fatální následky“. Lektoři, z nichž jeden je vozíčkář, hovořili o situacích, kdy
lidé zbytečně riskují, radili, jak se správně v riskantních situacích
zachovat, jak chránit své tělo. Besedu proložili reálnými videi, zachycující fatální úrazy. Závěrem se rozběhla živá diskuse. Akce byla
zajímavá a přínosná, děkujeme zúčastněným!
Školáčci a předškoláci
V rámci projektu „Předškoláci a školáčci“ pozvala sova Amoska
děti z mateřských škol na svoji Zimní školu. Postupně si tak znalosti
upevnily děti z Mateřské školy Hříšice a Dačice.

Za pomoci našich druháčků si děti vyrobily sněhuláka, procvičily
barvy i geometrické tvary se stavebnicí Tangram a zahrály pexeso
na interaktivní tabuli. Ve spolupráci s předškoláčky si učivo opakovali a procvičovali naši druháčci. Společně si při spolupráci s dětmi
rozvíjeli kompetence sociální, komunikativní a pracovní. Při hře
a motivačních činnostech si ani neuvědomovali, co už všechno umí
a znají. Děkujeme za návštěvu dětí z mateřských škol, svoje dovednosti určitě zúročí u zápisu k základnímu vzdělávání, který proběhne v pátek 3. 4. 2020. Informace na našem webu www.zsdacice.eu.
Těšíme se.
Skvělé výsledky starších florbalistů završené krajským kolem
Hned po vánočních prázdninách se uskutečnilo okresní kolo
starších žáků ve florbalu. V tomto roce se přihlásilo celkem 15 základních škol. Probojovat se do okresního finále nebylo nic snadného, protože nejprve bylo nutné přejít sítem kvalifikace, z níž
postupoval pouze vítěz. V cestě nám stála mužstva ze Slavonic,
Českého Rudolce a Gymnázia J. Hradec. Tuto skupinu jsme nakonec jednoznačně vyhráli s celkovým skóre 18:1 a radovali se tak
z postupu do finále okresního kola. Zde na nás čekala dvě družstva,
a to z Třeboně a Nové Včelnice. Nejprve jsme se utkali s žáky ZŠ Třeboň. Utkání bylo napínavé s konečným výsledkem 6:4 pro náš tým.
Druhý zápas už byl pro nás snadnější a po jasné dominanci našeho
týmu v poměru 8:4, jsme vyrazili slavit postup do krajského kola,
které na nás čekalo v Sezimově Ústí. To se konalo ve čtvrtek 16. 1.
2020. Zde se na nás těšilo dalších sedm nejlepších týmů z celého Jihočeského kraje. Rozdělení bylo do dvou skupin po čtyřech. V této
náročné konkurenci jsme obsadili třetí místo, a tak nás čekal boj
o celkovou pátou příčku. Ten jsme zvládli na výbornou a vybojovali
nakonec celkové velmi pěkné páté místo v krajském kole s bilancí dvou výher a tří porážek. Tohoto úspěchu si nesmírně ceníme,
protože dostat se v tomto populárním sportu takto daleko, není
snadné. Všem hráčům gratulujeme k dosaženému výsledku.
Eva Macků, ředitelka školy

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Přípravte se na přijímací zkoušky
Gymnázium Dačice nabízí uchazečům o vzdělávání ve školním
roce 2020/2021 přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Příprava se
uskuteční formou odpoledního setkání s uchazeči a bude zaměřena na řešení ukázkových úkolů z přijímacích zkoušek z českého
jazyka a z matematiky z minulých let. Účast na přípravě je zdarma,
zájemci se nemusí předem registrovat.
Místo setkání: Gymnázium Dačice, 2. patro budovy
Datum setkání: čtvrtek, 19. března 2020 od 15:00 do 16:40 h
Co se děje na GD
Olympiáda v anglickém jazyce
V pondělí 10. 2. 2020 vyrazila čtveřice nejlepších angličtinářů z dačického gymnázia do Jindřichova Hradce poměřit své síly
s ostatními gymnazisty v okrese. Okresního kola olympiády v anglickém jazyce se zúčastnili Roman Brtník z 1. ročníku a Kryštof
Blažek ze sexty v kategorii III. A (1.–3. ročník gymnázií) a Kryštof
Lojka a Lukáš Rella z kvarty v kategorii II. B (tercie a kvarta víceletých gymnázií).
Úvodní částí soutěže je vždy poslech. V kategorii II. B byl poměrně lehký (podle Kryštofa Lojky), ve vyšší kategorii odpovídala jeho
obtížnost úrovni C 1 (tzn. vůbec ne lehký). Následovala práce s textem a nakonec ústní část – popis obrázku a rozhovor s porotou.
Všichni účastníci byli velmi dobře připraveni a se zadanými úkoly
se vypořádali se ctí.
Máme velkou radost z 1. místa K. Lojky, který bude reprezentovat
náš okres v krajském kole, a z 2. místa K. Blažka. Všem chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do dalšího studia přejeme
hodně úspěchů.
Stanislava Nevrklová, vyučující anglického jazyka
Přednáška „Jak pochopit Šumavu“
V pondělí 10. února naši školu navštívili Mgr. Michal Choma
a RNDr. Petr Čapek, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity s přednáškou „Jak pochopit Šumavu“, které se 5. a 6. vyučovací hodinu zúčastnila kvinta a sexta.
Přednášející nás seznámili se současným stavem šumavských
lesů a poukázali na to, proč tomu tak je. Důvodů je více - od přemnožení kůrovce po sucho posledních let a škody způsobené orkánem Kyrill. Všechny své argumenty prokládali oba přednášející
prezentací s grafy a přehledy šumavské flóry.

její náplň. Prvním úkolem
byl teoretický test, po
něm následovala praktická část – poznávání
listnatých dřevin podle
pupenů a jehličnanů podle větví, šišek i semen.
V další místnosti účastníky čekalo poznávání
ptactva na základě hlasů,
a další zvěře podle lebek,

parohů a kožešin.
Celá soutěž byla velmi zajímavá a účastníky bavila. Před vyhlášením konečného pořadí jsme se u jednotlivých přírodnin dozvěděli
správné výsledky a po živé diskusi bylo vyhlášeno umístění družstev.
V kategorii starších žáků se na prvním místě umístilo se značným bodovým odstupem družstvo z našeho gymnázia ve složení Alexandra Palánová, Martin Urbanec a Kryštof Blažek, přičemž
studenti sklidili obdivné uznání nad rozsahem znalostí od pana
Ing. Tesaře, který místní kolo pečlivě připravil.
Družstvo mladších žáků ve složení Lukáš Rella, Viktor Martinů
a Jakub Kaláb se s jednobodovou ztrátou umístilo na pěkném druhém místě.
Všem účastníkům děkuji za přípravu a starším žákům přeji vítězství také v Brně v regionálním kole.
Alena Smejkalová, vyučující biologie
Okresní kolo florbalového turnaje v Jindřichově Hradci
Jednalo se o velmi napínavý turnaj, který začal drobným zaškobrtnutím našeho výběru hochů už o několik dní dříve, a to na
půdě SŠTO, kde nás žáci dané školy porazili. To jsme nenesli úplně
lehce a byli jsme připraveni vrátit jim porážku i s úroky. Tento úkol
byl splněn a tým žáků „z Pragovky“ možná pláče ještě dnes. Odnesl
si totiž porážku 3:12. V tu chvíli jsme čekali, jestli bude tento rozdíl zásadní v konečném sčítání skóre. Bohužel jsme skončili těsně
druzí za zlatým Gymnáziem JH, se kterým jsme v turnaji remizovali
v poměru 2:2 na góly.
Výsledkem jsou tedy krásné stříbrné medaile, které si z okresu
s radostí odvážíme. Těšíme se, že budeme opět moci vyzvat tým
z Jindřichova Hradce, protože se naše společné utkání řadí jednoznačně mezi jeden z nejpohlednějších střetů dosavadního turnaje.
Zuzana Voldřichová, vyučující tělesné výchovy
Další události z Gymnázia Dačice můžete sledovat na
www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv. Naše gymnázium najdete
také na sociálních sítích www.instagram.com/gymnaziumdacice/,
www.facebook.com/gymn.dacice/.

Young People in European Forests
Ve středu 12. února 2020 se dvě družstva žáků z dačického gymnázia již tradičně zúčastnila místního kola mezinárodní soutěže
YPEF v Telči.
Tato soutěž probíhá pod záštitou Lesů ČR a tomu také odpovídá

TELEFON : 607 470 797
JÍDELNÍ LÍSTEK: WWW.AMOSPIZZABAR.CZ
NEBO RÁDI PORADÍME PO TELEFONU!

--- inzerce ---

Celá přednáška obsahovala fakta, aby si každý student mohl
udělat vlastní názor, ale i návrhy řešení současných problémů. Obě
třídy si toho z přednášky hodně odnesly a těší se na další zajímavé setkání s odborníky z JČU.
Nikol Koukalová, sexta
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Informace ze SŠTO Dačice
Slavnostní zakončení odborných praxí
V pátek 17. ledna 2020 proběhlo na škole slavnostní zakončení
odborných praxí žáků tříd EP4 a PO2. Žáci předstoupili před své
učitele, spolužáky a zástupce zaměstnavatelů s prezentací o firmě,
kde v prosinci loňského roku absolvovali odbornou praxi. Svým
vystoupením vytvořili zajímavý program pro všechny zúčastněné.
Pedagogickým cílem zpracování prezentací je, aby žáci uměli
získat informace a uspořádat je do přehledného logického celku,
který splňuje pravidla pro tvorbu prezentací z hlediska obsahového i grafického. Žákovské prezentace z odborných praxí jsou ve
škole vždy významnou událostí. Důraz je kladen i na kultivované
vyjadřování a vystupování žáků před publikem. Výjimečnou atmosféru podporuje i slavnostní oblečení vystupujících žáků.
Milena Dvořáková
Záchranný kruh
Bylo se na co dívat, bylo co poslouchat, bylo o čem mluvit, bylo
to zajímavé. S těmito pocity odcházela domů ze školy většina žáků
SŠTO v Dačicích ve čtvrtek 30. ledna 2020. Jako každý rok před vydáním pololetního vysvědčení navštívili naši školu příslušníci všech
složek integrovaného záchranného systému. Vyslechli jsme zajímavé vyprávění z vojenského prostředí, vyzkoušeli si masáž srdce,
potěžkali policejní zbraně a byli přímými účastníky výjezdu hasičských jednotek k dopravní nehodě. A vysvědčení? To jsme naštěstí
zachránili při vyhlášeném evakuačním poplachu. Na známky jsme
se podívali doma v klidu, neboť nás čekaly pololetní prázdniny.
Pavel Novák
Fórum Zdravého města Dačice a MA21
Monika, Martina a Lucka ze třetího ročníku čtyřletého oboru
Ekonomika a podnikání se v pondělí 10. února 2020 v odpoledních
hodinách společně setkaly s žáky ostatních dačických škol na sedmém ročníku Fóra zdravého města Dačice. Naše děvčata se aktivně
chopila tužky a velkého archu papíru a začala společně s ostatními
zapisovat to, co by si přála v Dačicích zlepšit, popřípadě vybudovat. S ostatními studenty se shodla na těchto bodech:
• vybudovat v Dačicích krytý bazén
• prodloužit otevírací dobu v Klubu Béčko
• zlepšit lékařskou péči a prodloužit lékařskou pohotovost
• sestavit volejbalové družstvo pro chlapce a muže
• v rámci fungování „Béčka“ založit taneční klub
• rozšířit sportovní halu SŠTO Dačice
• zajistit návštěvníkům kina v Dačicích možnost rychlého občerstvení.
Když měli účastníci kulatého stolu vybrat z výše uvedených návrhů dva prioritní, zvolili tyto dva: prodloužit otevírací dobu v Klubu
„B“ a rekonstruovat tělocvičnu při SŠTO v Dačicích. To, že by mladí
z Dačic přivítali rozšíření tělocvičny právě v naší škole, samozřej-

Svaz tělesně postižených Dačice
V prvním měsíci nového roku naše organizace uspořádala besedu se vzpomínkami na náš krásný výlet do Beskyd. Zavzpomínali
jsme si na krásnou přírodu a místa, která jsme navštívili. Tyto vzpomínky nám připomněl pan Sedláček se svými obrázky.
Popřáli jsme naší nejstarší člence, paní Kleiblové, k jejímu krásnému životnímu jubileu. Hodně zdraví, štěstí, dobré pohody do
dalších let.
V měsíci únoru jsme uspořádali další besedu s panem Sedláčkem. Připomněli jsme si vánoční výlet do Rakouska. Členové naší
organizace byli pozváni na Fórum Zdravého města Dačice. V měsíci březnu srdečně zveme naše členy na výroční členskou schůzi.
Dále vás zveme na divadelní festival Dačické kejklování. Na muzikál Čas růží do hudebního divadla Karlín. Chceme navštívit výstavu
kamélií.
František Stejskal, předseda organizace
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mě úplně nejvíc potěšilo právě děvčata z naší školy a svoji radost
a nadšení si nemohla ponechat jen pro sebe.
Společně s žáky ostatních dačických škol pochválila naše děvčata i to, jak se podařilo nově upravit Kancnýřův sad na Palackého
náměstí, pozorně sledovala prezentace dačických neziskových organizací a podílela se na hlasování o šek v hodnotě 5.000 Kč, který nakonec zaslouženě získala místní organizace Červeného kříže.
Příjemné bylo i výborné občerstvení a skvělá atmosféra celé akce.
S Monikou, Martinou a Luckou z naší školy jsem zde byla poprvé
a vůbec jsme nelitovaly, že jsme se Fóra Zdravého města Dačice
zúčastnily odpoledne po vyučování. Těšíme se na další setkání
v příštím roce.
Věra Tomanová
YPEF 2020
YPEF je znalostní soutěž určená pro žáky všech základních
a středních škol. Jejím cílem je zlepšit povědomí mládeže, ale i celé
společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Důležité je připomenout také to, že jde o soutěž mezinárodní, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z přibližně
10 zemí Evropy.

Naše škola se již několik let zúčastňuje místních kol, která pořádá LS Telč. Veronika Nováčková, Zdeněk Štykar a Matěj Hájek, žáci
1. ročníku oboru Mechanik seřizovač, reprezentovali naši školu
12. 2. 2020. Nejprve museli vyplnit vědomostní test a pak poznávali
lesní živočichy a stromy. Získali celkem 40 bodů a umístili se z pěti
zúčastněných družstev na pěkném druhém místě. Jako jediní nás
„předběhli“ studenti z Gymnázia Dačice, kteří se v loňském roce
probojovali až do republikového finále, kde skončili druzí. Děkuji všem účastníkům soutěže za vzornou reprezentaci SŠTO. Škola
a příroda jsou na vás pyšní!
Pavel Novák

Poděkování za veřejnou sbírku
Vážení a milí spoluobčané, opět jsme se sešli na městském
úřadě, abychom pod pečlivým a milým dohledem pana tajemníka Ing. Zdislava Párala, rozpečetili sbírkové pokladničky.
Tentokrát byly umístěny v Dačicích
v Lékárně na náměstí, v Normě, v Jednotě COOP na Červeném Vrchu, v Lékárně
u nemocnice, v potravinách Štěpán,
v ČSOB pojišťovně a v prodejně SVAT Šabatka. Na těchto místech
bylo vybráno 39.472 Kč.
V Jemnici, stejně jako v letech předešlých, byla sbírková
pokladnička v Lékárně Alexandra a v ní částka 15.899 Kč.
Celkem jste tedy Dačickému ZVONEČKU přispěli částkou
55.371 Kč, za kterou velice děkujeme. Výtěžek z této sbírky bude
použit na financování aktivit, které Dačický ZVONEČEK pořádá.
Poděkování patří i všem, kdo umožnili umístění sbírkových pokladniček ve svých prodejnách.
Ludmila Rehartová, Dačický ZVONEČEK

www.dacice.cz

Zima fotbalistů TJ Centropen Dačice
Muži
V sobotu 8. 2. se náš tým utkal v prvním letošním přátelském
utkání na umělé trávě v Telči s účastníkem okresního přeboru ze
Starého Hobzí. Na menším hřišti se hrál fotbal plný šancí, o čemž
hovoří i konečný výsledek. Dačice–Staré Hobzí 10:2. Góly Dačic: Šimánek 3x, Dědič 2x, Šlápota 2x, Benda, Beneš, Distl 1x.
Mezi nejlepší hráče na hřišti patřil Martin Šlápota, autor 2 branek Dačic: „Trénujeme dvakrát týdně a pro nás bylo toto utkání
zpestřením zimní přípravy, musím pochválit soupeře, konečný
výsledek určitě neodpovídá kvalitě Hobzí, mají v týmu dost
zkušených a kvalitních hráčů. Nám tam dnes padlo skoro všechno.”
Program A týmu:
• 8. 3. Dačice–Studená (v Třešti na umělé trávě od 14:00 h)
• 14. nebo 15. 3. generálka před soutěží – v jednání zápas v Dačicích proti N. Bystřici
• 21. 3. Dačice–Bernartice (od 15:00 h, začátek soutěže 1. A třídy)
Program B týmu:
• 15. 3. Červený Hrádek–Dačice B (od 14:00 h v Červeném Hrádku)
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Florbal Dačice
Divizním florbalistům skončila sezona, ženy hrají o druhé
místo. Klub plánuje další rozšíření.
Do třetice všeho dobrého v případě Dačic neplatilo. Tedy alespoň prozatím. Divizní florbalisté se tentokrát do bojů o postup do
národní ligy neprobojovali. Spokojit se museli s umístěním uprostřed ligové tabulky. Velmi dobře jsou na tom ale ženy. Ty se perou
o druhou příčku. To ale nejsou jediné zajímavosti z florbalového
prostředí. Sportovci s děrovaným míčkem plánují založení dívčí
mládeže. Chtějí také zabojovat o nejvyšší dorosteneckou ligu.
Generační obměna v kádru byla jedním z důvodů, proč dačičtí
florbalisté potřetí za sebou nebudou bojovat o národní ligu. Výrazně omlazený kádr letos hlavně sbíral zkušenosti. I tak ale dokázal
držet krok s těmi nejlepšími. „Když se podívám na odehraná utkání,
tak nejlepší výkony jsme předváděli proti nejsilnějším družstvům
tabulky. Paradoxně právě proti nim se nám bodově dařilo víc než
proti týmům ze spodní části. Možná i proto jsme nakonec „jen“
uprostřed a nehrajeme znovu o postup,“ vysvětloval trenér týmu
David Černý. Jeho svěřence teď čeká poměrně dlouhá zápasová
pauza. Další ligový ročník začne až v září. „Určitě musíme zodpovědně pojmout letní přípravu. Plánujeme i účast na některém z přípravných turnajů. A věřím, že příští rok budeme znovu patřit mezi
divizní favority,“ dodával. Poměrně slušně se vede i ženám. Ty sice
dvakrát podlehly vedoucímu Pelhřimovu, stále však reálně hrají
o druhé místo, které by představovalo historický úspěch. K přepisu
historických tabulek se schyluje také v jiných ohledech.
„Aktuálně se snažíme o založení dívčího mládežnického družstva. Takovým naším malým snem je také přihlášení do nejvyšší
dorostenecké ligy. To ale bude podmíněno příchodem hráčů odjinud, sami bychom na to kapacitně nestačili. Znovu pak jen mohu
zopakovat, že je škoda, že nemáme domácí halu. Taková soutěž by
diváky jistě přilákala,“ uvedl šéftrenér klubu Petr Jindra. Přestože
elitní družstvo mužů brzy dohraje, další kategorie budou pokračovat až do dubna. Sezonu pak symbolicky zakončí Superfinále florbalu 2020. To se odehraje 19. dubna v pražské O2 aréně. Dačice na
něj poprvé v historii vyšlou vlastní autobusovou výpravu. I na tomto svátku florbalu bude mít město kostky cukru své zastoupení.
Petr Jindra, Florbal Dačice
--- inzerce ---

Dorost
V sobotu 8. 2. se v Dačicích uskutečnil halový turnaj dorostu.
V letošní sezoně tým dorostu nehraje žádnou soutěž, protože před
sezonou bylo málo hráčů. Tento problém se nám v průběhu sezony
daří řešit a v příští sezoně budou Dačice opět hrát krajskou soutěž.
Konečné pořadí: 1. Třešť, 2. J. Hradec, 3. Dačice B, 4. Slavonice,
5. Kunžak, 6. Dačice A. Nejlepším hráčem byl vyhlášen dačický Jakub Dvořák.
Starší žáci
Starší žáci hrají zimní halovou ligu, která se hraje v městské hale
v Dačicích. Účastní se jí tyto týmy: Dačice, J. Hradec A, J. Hradec B,
Jemnicko, Strmilov, K. Řečice a N. Bystřice. Před posledním hracím
dnem jsou Dačice na 3. místě za týmy z J. Hradce.
Program posledního hracího dne:
• 7. 3. 8:00 h Dačice–J. Hradec B, 9:40 h Dačice–K. Řečice
Mladší žáci
Tým mladších žáků jezdil od konce listopadu na halovou zimní
ligu do Třeboně. V konkurenci dalších 9 týmů z celého kraje se náš
tým po základní části umístil na 2. místě za ligovým týmem SKP
Č. Budějovice. V nadstavbové části, která se hrála ve dvou hracích
dnech, se našim borcům dařilo ještě více a celou soutěž vyhráli –
po 8 letech vyhrál zimní ligu tým, který nehraje ligu žáků!!! Vedle
týmového úspěchu se dařilo i jednotlivcům a titul pro nejlepšího
střelce si odvezl dačický František Škoda. Stejný tým zároveň jezdí
i na zimní ligu do Č. Budějovic, která se hraje na umělé trávě. Po
základní části, v konkurenci 15 týmů, jsme na 3. místě a čeká nás
nadstavbová část ve zlaté skupině o titul, kde se utkáme s týmy ze
Strakonic, Veselí nad Lužnicí, Vimperka a pořádajícího Dynama ČB.
Přípravky
V týmu starších přípravek máme 22 hráčů. Jedna parta jezdí
na zimní halovou ligu do Třeboně a druhá hraje v domácích podmínkách přátelská halová utkání. V Třeboni jsme po základní části
skončili na 2. místě z 10 účastníků a máme za sebou první kolo nadstavbové části, které se nám vůbec nepovedlo, a odvezli jsme si
4 porážky.
Program: 7. 3. od 8:30 do 13:30 h pořádáme halový turnaj v hale
SŠTO v Dačicích. Turnaje se zúčastní 6 týmů, z toho 2 budou dačické.

Hráči nad 35 let
Tým „starých pánů” se schází pravidelně každé úterý a pátek
v hale v Dačicích. Tento tým tvoří hráči, kteří rozdávali radost v dačickém dresu v letech minulých a ukazují, že přívlastek „staří” jim
rozhodně nepatří.
V sobotu 18. 1. se náš tým zúčastnil halového turnaje v Kunžaku. V konkurenci dalších 5 týmů (Kunžak 2x, Strmilov, N. Bystřice
a Kamenice) celý turnaj vyhrál bez ztráty bodu. Nejlepším střelcem
turnaje se stal dačický Tomáš Krejča s 10 góly.
Milan Točík, TJ Centropen
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www.dacice.cz
Kulturní dům Beseda
6. až 8. března
Dačické kejklování
Tradiční krajská postupová přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla
20. března, pátek, 19:00 h
CAVEMAN
One man show

1. března, neděle, 16:00 h
TLAPKOVÁ PATROLA: Vždy ve střehu, 2D
český dabing, vstupné 120/90 Kč
1. března, neděle, 19:00 h
CHLAP NA STŘÍDAČKU, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč, nevhodné do 12 let
5. března, čtvrtek, 19:00 h
V SÍTI, dokumentární film, 2D
česky, vstupné 120 Kč, nevhodné do 15 let

22. března, neděle, 15:00 h
Lotrando a Zubejda
Muzikálová pohádka
Připravujeme:
3. dubna, pátek, 19:00 h
Akustický koncert Janka Ledeckého

Předprodej zahájen
17. dubna, pátek, 19:00 h
Jindřichohradecký BIG BAND & Jitka Zelenková jako host

Předprodej zahájen

Klub Béčko

11. března, středa, 19:00 h
VLASTNÍCI, český film, 2D
česky, vstupné 120/100 Kč
13. března, pátek, 19:00 h
3BOBULE, český film, 2D
česky, vstupné 120 Kč
15. března, neděle, 19:00 h
3BOBULE, český film, 2D
česky, vstupné 120 Kč
17. března, úterý, 19:00 h
CHLAP NA STŘÍDAČKU, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč, nevhodné do 12 let

7. března, sobota, 20:00 h
Kejklovací večer v Béčku
13. března, pátek, 20:00 h
Moravský večer
Cimbálová muzika a ochutnávka vín
21. března, sobota, 20:00 h
Karaoke

18. března, středa, 19:00 h
V SÍTI, dokumentární film, 2D
česky, vstupné 120 Kč, nevhodné do 15 let
22. března, neděle, 19:00 h
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST, český film, 2D
česky, vstupné 120 Kč, nevhodné do 15 let

28. března, sobota, 20:00 h
Party – DJ ZAVIK
www.besedadacice/klub-becko/
Otevírací doba:
pondělí		
úterý až čtvrtek
pátek a sobota
neděle 		

Kino Beseda

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

25. března, středa, 10:00 h
ŠPINDL 2, česká komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč, nevhodné do 12 let
27. března, pátek, 19:00 h
3BOBULE, český film, 2D
česky, vstupné 120 Kč

5. charitativní

PLES Dačického ZVONEČKU
14. března 2020 od 20:00 h
Hraje: Sabrin Band
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč.
Pouze vstupenka z předprodeje je slosovatelná o hlavní cenu plesu.
Předprodej vstupenek: od 24. února na Infocentru Dačice

Dacické kejklování 2020
pátek 6. až neděle
VŠE O ŽENÁCH ● DS Tyl Dačice
NA SPRÁVNÉ ADRESE ● DS J.K. Tyl České Budějovice
VODNÍCI V ŘEČICI ● DS J.K. Tyl Kardašova Řečice
OČI JAKO BEJK ● SDO v Blatné
SRDCE PRO KRÁLE ● Bechyňský DS Lužnice
PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU ● DČ Divadlo Čejetice, z.s.
LÁSKA, SEX A FINANČNÍ ÚŘAD ● DS Vojan Studená, z.s.
MANŽELSTVÍ NA DRUHOU ● DS Prácheňská scéna v Písku

XX. ročník postupové jihočeské přehlídky amatérského činoherního a hudebního
divadla s výběrem pro celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2020
Bližší informace: www.besedadacice.cz
Dačice - Kulturní dům Beseda
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8. března

Katolický dům
a RC Křižovatka
8. března, neděle, 15:00 h
Lurdy
Cestovatelská beseda, přednáší František Talíř
21. března, sobota, 15:00 h
Jarní dílna
Výroba jarních dekorací, aranžmá, zdobení
kraslic, drátování, pletení pomlázek…
21. a 28. března, od 19:30 do 21:30 h
Taneční večery
Pro mírně pokročilé páry, pod vedením manželů Horníkových z Telče. Přihlášky do 15. 3.
na petrkrizek@centrum.cz, tel.: 722 743 748
Připravujeme:
5. dubna, neděle, 15:30 h
Křížová cesta ke Třem křížům
5. dubna, neděle, 17:00 h
Pověsíme jenom faráře - scénické čtení
Novinka:
Od 2. 3. každé pondělí od 18:30 do 19:30 h
Cvičení s Hankou Kopečkovou
Pro zdravý a bezbolestný pohyb v každém
věku, známé pozice zdravě pro silné a pružné
tělo, info: kopeckova.hana@email.cz
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 – každou středu od 8:30
do 9:30 h v klubovně s Hanou Kopečkovou
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

Městské muzeum a galerie
12. března, čtvrtek, 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Mgr. Petr Bartušek: Vlasta Javořická, dáma
s kalamářem. Přednáška k 130. výročí narození spisovatelky
od 29. března do 22. dubna
Jarní výstava
Práce žáků dačických ZŠ a DDM. Slavnostní
zahájení v neděli 29. 3. ve 14:00 h
od 29. března
Léčivé rostliny na Dačicku ve fotografii Adriany May
do 31. března
Výstava obrazů skupiny FOR ART
Galerijní prostory Starého zámku

