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Jak to vidím aneb když hoří
Také Vám vždycky zatrne, když slyšíte sirénu? Při jejím zvuku mě pokaždé napadne, že je někdo v nouzi, že někomu hrozí
nebezpečí nebo že jde někomu o život. Mezi ty, kdo při své práci používají sirénu, patří i hasiči. O jejich potřebnosti, myslím,
nikdo nepochybuje. O tom, jak jsou pro nás důležití, všechnyv v poslední době opět přesvědčila událost, která se odehrála
v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech. I když jde o obrovskou tragédii, tak nebýt hasičů a ostatních, kteří se podíleli
na záchraně obyvatel domova, byla by ještě větší.
V Dačicích máme tu výhodu, že u nás
fungují jak profesionální, tak dobrovolní hasiči. Kdykoli s nimi mluvím, tak
si chválí to, že vzájemně spolupracují
a říkají, že jedni bez druhých by se dostávali do velkých problémů. Zatímco
„profíci“ jsou zřízeni státem a stát se
o ně i s naší pomocí také stará, tak zásahové jednotky „dobráků“ zakládá
město, a to se také stará o jejich akceschopnost. V Dačicích máme zásahovou jednotku přímo ve městě a další máme v Bílkově, Chlumci,
Hostkovicích, Lipolci, Dolních Němčicích a v Malém Pěčíně. V Dačicích je to jednotka takzvaně JPO III, což znamená, že v ní sloužící
dobrovolní hasiči mohou vyjet i mimo území Dačic. V místních částech jsou to jednotky tzv. JPO V a ty mohou vyjet k zásahu pouze
na území Dačic. Oboje jednotky musí vyjet do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce (a to se vždy daří).
Velmi dobře si uvědomuji, že k tomu, aby naši „dobráci“ mohli
odvádět při zásahu výbornou práci, potřebují mimo jiné i kvalitní výstroj. Proto jsem rád, že je v radě i v zastupitelstvu vůle neustále zlepšovat vybavení hasičů v Dačicích i v místních částech.
Protože předpisy příliš nedefinují, jaké vybavení by měly zásahové
jednotky mít, vytvořili jsme vlastní standardy, které uvádějí, co by
která jednotka měla mít k dispozici. Tyto standardy už máme, až na
nějaké drobnosti naplněné a teď už se spíše zabýváme výměnou
výstroje, která je opotřebovaná nebo zastaralá. Kromě toho také

neustále vylepšujeme zázemí hasičů ,ať už novou hasičárnou v Dačicích nebo rekonstrukcí hasičárny v Bílkově a v Lipolci.
A když už jsou jednotky vybavené, tak také prověřujeme jejich
akceschopnost. Každý rok se všechny jednotky účastní minimálně
jednoho taktického cvičení, na kterém se za účasti zástupce profesionálních hasičů prověřuje vybavení a postup při zásahu. Mohu
zodpovědně říct, že i v loňském roce se téměř všechny jednotky
zhostily svých povinností se ctí. Dačičtí hasiči se navíc účastní ve
spolupráci s profesionálními hasiči také cvičení, při kterých se prověřují zásahy například ve školách, v domě s pečovatelskou službou, případně v dalších objektech s větším počtem obyvatel.
Vybavení a cvičení jsou jedna věc, ale druhá věc jsou dobrovolníci, kteří se zapojují do činnosti výjezdových jednotek. Ti nejenom,
že se účastní cvičení, ale také udržují akceschopnou techniku,
účastní se různých školení a musí podstupovat pravidelné zdravotní prohlídky. Kromě toho všeho samozřejmě zasahují u požárů
a podobných událostí. A o tom, že je to potřeba, vypovídají také
čísla z loňského roku, kdy dačičtí hasiči zasahovali 27x, bílkovští
a lipolečtí 2x, hostkovičtí, malopěčínští a dolnoněmčičtí 1x. Je třeba říct, že vždy úspěšně.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti zásahových jednotek, za jejich práci a nasazení. Těm, co jsou členy zásahových jednotek, pak přeji, aby pokud možno nemuseli vyjíždět
k lidským tragédiím a pokud už vyjedou, tak aby se v pořádku vrátili zpět ke svým blízkým. Nám všem pak přeji, aby se nám vyhnuly
podobné tragédie, jako byla ta ve Vejprtech.
Karel Macků, starosta
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Slovo místostarostky
Vstupujeme do druhého měsíce roku 2020 a letošní zima nám zatím bohužel nepřinesla skoro žádný sníh. Musíme se smířit
s klimatickou změnou, kdy není téměř žádná zima, minimum sněhu, suché jaro a extrémně horké a suché léto. Tak vypadá
podle odborníků budoucnost počasí v Česku. Musíme se přizpůsobit tomuto počasí, ale zároveň je nutné chovat se dobře
k naší krajině a všem přírodním zdrojům.
Nejen tomuto tématu bude
věnováno
Fórum Zdravého
města konající se
v podělí 10. února v Kulturním
domě Beseda od
17:00 h. Můžeme
zde všichni společně diskutovat nad tématy:
životní prostředí, výchova a vzdělávání,
kultura a sport, doprava a infrastruktura,
bezpečnost, sociální péče, zdravotní péče
a veřejná správa. Zdravé město Dačice organizuje veřejné setkání s občany po sedmé a rádi bychom tak získali podněty k dalšímu rozvoji města Dačice a místních částí.
Všichni se tak mohou podílet na budoucím
rozvoji a na tom, kam bude vývoj našeho
města dále směřovat.
Město Dačice se také v průběhu druhé
poloviny roku 2019 zapojilo do soutěže
Transformative Action Award 2019, což je
soutěž pro evropská města a organizace,
které jakýmkoliv způsobem podporují
udržitelný rozvoj ve svém okolí. V letošním
roce se přihlásilo do soutěže 19 projektů za

samosprávu a 15 projektů za občanské organizace. Přihlásila jsem město s akcí „Podpora aktivních skupin obyvatelstva a integrace sociálně znevýhodněných občanů do
společnosti“. Město Dačice se již několik let
snaží zapojit všechny skupiny obyvatel do
městských činností, především ty, kteří jsou
již aktivní v různých dobrovolných, neziskových spolcích.
Vítězem ročníku 2019 se stalo město
Lousada, město na severu Portugalska, kde
žije přibližně 50 tisíc obyvatel. Okolní krajina tohoto města je hluboce zdevastovaná
člověkem díky intenzivnímu zemědělství,
monokulturním lesům, invazivním druhům
rostlin a špatnému územnímu plánování. Zbývající zelené plochy jsou většinou
v soukromém vlastnictví a každý rok díky
nové výstavbě se ztrácí 7 hektarů těchto
ploch. Většina současných environmentálních problémů je výsledkem lidské ignorance, nízkého vzdělání a neuvědomování
si významu přírody. V roce 2017 místní samospráva definovala rozsáhlou strategii
udržitelnosti, rozdělenou do pěti oblastí
(výzkum, environmentální vzdělávání, sociální angažovanost, infrastruktura a interní agenda), jejímž cílem je v praxi zajistit
vzdělávání obyvatel a zároveň řešit problé-

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

Rada města na své 35. schůzi konané 8. 1. 2020 mimo jiné:
• schválila závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací
zřízených městem v oblasti kultury na rok 2020 včetně odpisových plánů a rozpisu použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací,
• souhlasila s účastí Základní školy Dačice, Komenského v dotačním programu Jihočeského kraje pro rok 2020 Rozvoj venkova
a krajiny – „Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta a cílená
podpora EVVO ve školách“ s projektem „Přírodopisné učení
v přírodě“,
• schválila závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací
zřízených městem v oblasti školství na rok 2020 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností
příspěvkových organizací,
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2020 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 453.000,00 Kč, financování 453.000,00 Kč,
• schválila záměr prodeje bytové jednotky č. 87/4 v k. ú. Dačice,
• pověřila Ing. Hanu Dvořákovou, JUDr. Evu Škodovou a Ing. Jiřího
Baštáře činnostmi licitátora v souladu s ust. čl. 2, odst. 7, Dražebního řádu,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu
Životního prostředí na realizaci akce „Větráme školy – ZŠ B. Němcové“,
• vzala se souhlasem na vědomí podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí na realizaci akce
„Plán ÚSES – ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekologické stability“.
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my životního prostředí se zapojením všech
sociálních skupin. Za tento svůj počin byla
místní samospráva oceněna vítezstvím
v soutěži. Na slavnostním předávání cen,
které se konalo 21. listopadu 2019 v Bruselu,
byli také ocenění další dva finalisti – město
Berlín a město Leuven (Belgie).
Na tomto vítězství je pozitivní, že lidé ve
svém bydlišti si uvědomili obrovské problémy, které mají vliv na jejich denní život,
a snaží se aktivně tuto situaci řešit. Věřím,
že v Dačicích jsme ve vztahu k životnímu
prostředí a svému okolí více ohleduplní
a většina místních má zájem o dobré fungování všech odvětví týkajících se našeho
denního života. A proto je důležité aktivně
se zajímat o dění ve městě, o to co je potřeba zlepšit, ale i o to, co se již povedlo. Fórum
Zdravého města je velkou příležitostí se
o těchto věcech bavit, a tak budeme velice
rádi za Vaši účast a za podněty, které diskuze přinese.
Kateřina Marková, místostarostka

Zastupitelstvo města
se sejde na svém 9. zasedání 12. 2. 2020
v 17:00 h v hlavním sále KD Beseda.

www.dacice.cz
Pojďme společně tvořit budoucnost Dačic a místních částí

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA 2020
pondělí 10. února 2020 od 17:00 h
KD Beseda Dačice
Město Dačice nabízí finanční odměnu na podporu činnosti spolku.
Připravte si krátkou prezentaci své činnosti a představte ji na fóru.
Délka prezentace max. 2 minuty. Hodnocení provedou účastníci fóra
vhozením hlasovacího lístku. Vítěz získá odměnu 5.000 Kč.
Více informací na tel. 384 401 286, 702 003 956,
e-mail: zdravemesto@dacice.cz
Své prezentace registrujte do 3. 2. 2020.

5. Charitativní ples Dačického
ZVONEČKU
14.3.2020 od 20:00hod
KD Beseda Dačice
Hrají

Nabídka pronájmu startovacího bytu
V souladu se Směrnicí rady města č. R2-18 zveřejňuje Městský
úřad v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu startovacího
bytu č. 1, č. p. 15 Dolní Němčice. Byt spadá do energetické třídy F.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 2+1, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 12. 2. 2020 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost

Velikost v m2

Místnost

Velikost v m2

Pokoj 1

13,87

WC

1,04

Pokoj 2

25,02

Chodba

1,86

Kuchyně

7,88

Sklep

4,72

Předsíň

6,80

Kolna

31,41

Koupelna

3,94

CELKEM

96,54

Nájemné z bytu je smluvní a činí 32 Kč/m /měsíc + měsíční náklad
za zařizovací předměty v bytě a zálohy na služby dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2020 do
31. 5. 2020, s možností prodloužení. Celková doba nájmu může
činit nejvýše 3 roky.
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…a o tom, že i na vozíku lze tančit, vás přesvědčí náš kamarád

Adam Jůna se svou taneční partnerkou Lenkou Šupekovou

A co vás dále čeká?
Tradiční tataráček a další speciality našeho šéfkuchaře
Bohatá tombola
Míchané drinky
Příjemná společnost a skvělá zábava
Vstupné
150 Kč

Zájemci o pronájem startovacího bytu musí splňovat kritéria
a podmínky žádosti.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 3. 2020 získá ten
zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 1 v bytovém
domě čp. 15 v Dolních Němčicích“ žádost o byt, přílohy - č. I.
Čestné prohlášení k vlastnictví nemovitosti, II. bezdlužnost vůči
městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor)
a III. Čestné prohlášení ke stavebnímu spoření a získá nejvyšší počet bodů v jednotlivých kritériích.
Konečný termín pro podání žádosti: 14. 2. 2020 do 13:00 h

Vzpomínka
Dne 22. 2. 2020 uplyne 25
let od úmrtí učitele a ředitele
pana Pavla Nováka.
Stále s láskou vzpomíná
rodina.
Kdo jste jej znali, věnujte
mu tichou vzpomínku. Děkujeme.

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného
bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města (www.dacice.cz).
Bližší informace: odbor správy budov
Martina Bénová, tel.: 384 401 235.
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože
v měsíci únoru 2020 bude dne 14. 2. 2020 v době od 8:30 do
12:15 h. Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové v měsíci únoru 2020 bude dne 28. 2. 2020 v době od 8:00 do
12:00 h. Insolvenčního správce najdete na adrese Dačice, Bratrská
221/I – Dům s pečovatelskou službou.
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Místní poplatek za
komunální odpad
Sazba místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020 je
660 Kč za jednoho poplatníka. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020.
Poplatek je možné
uhradit na pokladně
městského úřadu nebo
na odboru obecní živnostenský úřad, ale také převodem z účtu – číslo účtu
19-0603143369/800, variabilní symbol sdělíme na
č. tel. 384 401 255 nebo e-mailu:
poplatky@dacice.cz.
V roce 2019 byla sazba poplatku za jednoho poplatníka 600 Kč. Celková vybraná
částka za tento poplatek v roce 2019 činí
4.336.026 Kč. Celková dlužná částka za rok
2019 činí 69.972 Kč – jedná se o 126 poplatníků.
Těmto poplatníkům bude poplatek navýšen o 50 % a vyměřen.
Jana Klimešová, odbor obecní
živnostenský úřad

Sazby místních poplatků za rok 2020
– poplatek ze psů, poplatek z pobytu
Poplatek ze psů
ze psa, jehož držitel je přihlášen nebo má sídlo:

pes

a) v bytovém domě se 4 a více byty v částech města Dačice I, Dačice II,
Dačice III, Dačice IV a Dačice V, vyjma Dačice V - U Podcestného mlýna

1.000 Kč

b) v ostatních domech a objektech v částech města Dačice I, Dačice II,
Dačice III, Dačice IV a Dačice V, vyjma Dačice V - U Podcestného mlýna

500 Kč

c) v části města Bílkov, Borek, Chlumec, Dolní Němčice, Hostkovice,
Hradišťko, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Toužín, Velký Pěčín
a Dačice V - U Podcestného mlýna

400 Kč

ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

Poplatek z pobytu
Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den úplatného pobytu, s výjimkou dne
počátku pobytu.
Tyto poplatky je možné uhradit na pokladně městského úřadu nebo na odboru Obecní živnostenský úřad (zde pouze v hotovosti), převodem na účet č. 19-0603143369/800,
informace o variabilním symbolu je možná na tel. č. 384 401 254, popř. e-mailu:
zu.rejstrik@dacice.cz.
Podrobnosti k místním poplatkům za rok 2020 jsou obsahem obecně závazné vyhlášky
č. 3/2019 – o místních poplatcích.
Jitka Smítková, odbor
obecní živnostenský úřad

Kam s ním?
Mnozí z nás určitě četli slavný Nerudův fejeton o problému se starou slámou ze
slamníku. Čas běží, ale některé věci se nemění, a tak je i dnes tato otázka aktuální.

FÓRUM
ZDRAVÉHO
MĚSTA
DAČICE
Jak se Vám tady žije?
Co dál rozvíjet a
podporovat?
Co Vám ve městě vadí?
Jak to změnit?
Co se Vám ve městě líbí?

Přijďte nám i vy říct svůj
názor, jen aktivita přináší
změnu...

10.2.2020, 17 h
KD BESEDA
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Nevíte po Vánocích kam s olejem z friťáku? Závěrem minulého roku pořídilo Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu
Borek 121 nádob
pro sběr jedlých
olejů v celkové
ceně 275.880 Kč
bez DPH. Nádoby pak bezplatně
zapůjčilo
členským obcím. Dačice tak obdržely
9 nových nádob,
které doplnily ty
stávající.

Nově jsou nádoby umístěny na stanovištích v Jiráskově ulici (za čp. 220), v ulici
Antonína Dvořáka (čp. 417), v Dlouhé ulici
(čp. 456), v Máchově ulici (čp. 441), v ulici
U Stadionu (čp. 452), v ulici Jiřího z Poděbrad (čp. 104), Za Lávkami (stanoviště
u mateřské školy) a v Bílkově a Dolních
Němčicích. Použité potravinářské oleje
a tuky musí být do nádob ukládány v uzavřených pevných obalech, např. PET lahvích.
Jsem rád, že sdružení, jehož jsem předsedou, pomohlo Dačicím řešit problém
s odkládáním jedlých tuků. Teď už víme,
kam s ním.
Karel Macků, starosta

Zubní pohotovost
1. 2.

sobota

Kubásek Ivan

Otín 58, J. Hradec

384 320 005

2. 2.

neděle

Kunkela Josef

Růžová 41/II, J. Hradec

384 363 491

8. 2.

sobota

Lacinová Dagmar

Antonínská 85, Dačice,

384 423 150

9. 2.

neděle

Lovětínský Čestmír

Příhodova 176, Dačice

384 423 107

15. 2.

sobota

Majerčíková Barbora

Jarošovská 1126/II, J. Hradec

384 321 839

16. 2.

neděle

Marková Jaroslava

Strojírenská 160, Dačice

384 456 215

22. 2.

sobota

Matoušková Soňa

Studenská 286, Strmilov,

384 392 311

23. 2.

neděle

Med Karel

Denisova 352, J. Hradec II,

731 765 664

29. 2.

sobota

Musilová Hana

Na Příkopech 75, Dačice

384 420 638

1. 3.

neděle

Myšák Jaroslav

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

www.dacice.cz

Postřehy kurátora pro děti a mládež
Láska mateřská není láska opičí. Tento článek bych chtěl směřovat rodičům, kteří to s ochranou svých ratolestí přehání
a dostávají se za mez normálnosti. Neuvědomují si, že svou přehnanou péčí a ochranou už svým ratolestem nepomáhají, ale
naopak jim ubližují.
Vývoj osobnosti člověka má několik
etap. Pokud se dítě neposune do další
etapy, ve většině případů nastává problém. Proto je potřeba s výchovou začít
již v raném věku. Tento problém se vyvíjí
především u maminek, které nenechají
v druhé fázi vývoje dítěte výchovně působit partnera a dítěti tak chybí mužský
aspekt ve výchově. Tato fáze je mezi
2. a 3. rokem věku. Do této doby by mělo dítě poznat jen lásku
bezpodmínečnou. V této fázi se dítě učí zejména příkladem rodičů
a kopíruje jejich vzor. Je to těžké, ale rodiče by měli mít neustále na
zřeteli, že dítě je jejich zrcadlem. Pozoruje, jak se k sobě chovají a získává tak první socializační základy. V druhé fázi již nastupuje mužská role, která je již s podmínkou. Otec by měl dítěti ukázat hranice
a spolu s matkou by měli dítěti nastavovat pravidla a důsledně
a jednotně vyžadovat jejich dodržování. Dítě by se mělo začít pomalu osamostatňovat a nemít za sebou neustále maminku, která
jej nepřiměřeně chrání proti všemu a všem a nenechá jej získávat
životní zkušenosti. Pro život je totiž třeba získávat i zkušenosti záporné, protože život není procházka růžovým sadem. Od začátku
školního věku by se již dítě mělo učit povinnostem a samostatnosti.
V mnoha případech matka nechce otci jeho roli povolit, straní dítěti
i v případech, kdy je třeba dítě umravnit a spojuje se s dítětem proti
otci. Otec potom mnohdy na výchovu rezignuje a celou výchovu
nechává na matce, nebo se k ní dokonce přidá a bezhlavě dítě ochraňuje s ní. Samozřejmě, že to oba myslí dobře, ale neuvědomují si, že
se tím na dítěti dopouští nenapravitelných chyb, které mohou mít
a také mají v pozdějším věku následky, které se projeví patologicky. Nejvíce se to projeví v pubertě, kdy dítě nebude mít žádnou sebereflexi. Projeví se to zejména ve škole, kde bude mít problémy,

ale podle něj i podle rodičů za to bude vždycky zodpovědný někdo
jiný. Potom budou rodiče vše omlouvat špatnými kamarády, partou
a v neposlední řadě neschopností pedagogů. Ve stále více případech to dnes končí tak, že když už si rodiče neví rady, tak svou chybu
ve výchově nepřiznají a jsou schopni a ochotni nechat dítěti stanovit nějakou diagnózu (nejčastěji ADHD). Přitom v mnoha případech
je dítě pouze nevychované. Někteří zajdou až do takové krajnosti,
že nechají předepsat dítěti medikaci. Za dobu své policejní praxe
jsem takových případů zažil několik, rodiče jsem často varoval, že
pokud přístup k dítěti nezmění, tak jej později nezvládnou. Toto se
mi potvrdilo, když jsem později tyto již skoro dospělé vyšetřoval již
pro závažnější delikty. Bylo i pár případů, kdy mi rodiče po letech
přiznali, že jsem měl pravdu, ale oni to tenkrát nechtěli vidět ani slyšet. Stejně tak se s těmito případy setkávám i jako kurátor pro děti
a mládež a zdá se mi, že podobných případů stále přibývá. Je to
ovlivněno i tím, že stále více manželství se rozpadá, v rodinách chybí mužský element a samotná matka otcovskou roli nezvládá.
Extrémní ochranářský způsob výchovy může napáchat na psychice dítěte velkou paseku. Podle psychologů tento typ výchovy
vytváří emoční labilitu, nesamostatnost a závislost.
Jaká je vhodná výchova? Ideální je tzv. demokratická výchova.
Dítě má jistou míru svobody, v rodině panují demokratické způsoby, dítě se částečně podílí na tvorbě pravidel a existuje zde pocit
sounáležitosti, tresty jsou vždy zdůvodněné a dítě se určitou měrou podílí na rozhodování. Výsledkem je výchova aktivního, nezávislého a tvořivého jedince, který má zdravé sebevědomí, je emočně vyrovnaný a společnosti prospěšný.
Opakem ochranitelské výchovy je výchova autokratická, které se
budu věnovat v některém ze svých dalších článků.
Miroslav Luks,
kurátor pro děti a mládež

Platby minimálních záloh zdravotního
a sociálního pojištění od 1. 1. 2020
Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, že v roce 2020 dochází ke změnám v platbách minimálních záloh
zdravotního a sociálního pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).
Minimální záloha na pojistné na
zdravotní pojištění činí od 1. 1. 2020
2.352 Kč.
Zálohu v této výši musí OSVČ poprvé
uhradit za leden 2020 (posledním dnem
splatnosti je 8. 2. 2020).
Zálohu v této výši platí OSVČ, které
zahajují v roce 2020 samostatnou výdělečnou činnost nebo i ty, které podle
Přehledu za rok 2018 platily v roce 2019

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
o technickou podporu i pozáruční servis.

Dačice s.r.o

--- inzerce ---

zálohy nižší než 2.352 Kč.
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti od 1. 1. 2020 činí
2.544 Kč.
Zálohy jsou splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí. Za den platby je považován až
den, kdy platba došla na správný účet.
S účinností od 1. 1. 2020 je minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění 126 Kč.
Platby na nemocenské pojištění platí podnikatel za celé kalendářní měsíce kromě těch, kdy měl celý měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou z nemocenského pojištění OSVČ. Nemocen-

ské pojištění je splatné stejně jako důchodové pojištění od prvního
do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí.
Jana Klimešová, odbor obecní
živnostenský úřad

www.texi.cz
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Návštěvnost dačického kina byla v loňském roce rekordní
V lednu 2020 vstoupilo dačické městské kino do osmého roku svého fungování. Dovolte nám ale ještě malé ohlédnutí za
rokem minulým.
V tom jsme totiž zaznamenali historicky rekordní návštěvnost. Celkem jsme pro vás připravili 166 veřejných i neveřejných projekcí,
které navštívilo 11.027 velkých i malých diváků.
Uspořádali jsme také například 9 projekcí filmového klubu nebo
10 projekcí zaměřených převážně na seniory. Velkou část návštěvnického spektra tvořily také děti. A to jak ty, které do našeho kina
přišly v dopoledních hodinách, když se projekce filmů stala součástí jejich školního vyučování, tak i ty, které chodily s rodiči na pravidelné projekce nejen animovaných filmů a pohádek, ale také na
doprovodné akce, které jsme pro ně připravovali.
Možná i proto se v pomyslném žebříčku nejnavštěvovanějších
filmů objevily hned dva animované tituly - poslední díl trilogie Jak

vycvičit draka a druhé pokračování Ledového království. Divácky
velmi oblíbené i v loňském roce byly české komedie. Do historické tabulky mezi nejnavštěvovanější filmy kina (počítáme od roku
2013) tak pronikl například letní film Přes prsty, komedie na motivy
knižní předlohy Poslední aristokratka nebo Ženy v běhu. Poslední
jmenovaný se dokonce stal, s návštěvností 1.818 diváků, nejúspěšnějším filmem loňského roku v našem kině.
To, že byl rok 2019 v dačickém kině nad očekávání úspěšný, je zásluhou mnoha faktorů. Tím hlavním ale byl zájem vás diváků, proto
vám chci, jménem všech, kteří se na chodu kina podílejí, ještě jednou moc poděkovat za vaši věrnost a doufám, že nám svou přízeň
zachováte i v roce letošním.
Milan Krotký, Kino Beseda

Re-use v Dačicích

Nominace na Cenu města
Dačice za rok 2019

Co to cizí slovo znamená a co má společného s Dačicemi?
Tento anglický termín můžeme do češtiny nejsnáze přeložit
jako znovupoužití.
Naše babičky, maminky, dědové i taťkové
tenhle přístup znali a používali. Nenutila je
k tomu žádná ochrana životního prostředí,
ekologie nebo bruselské směrnice. Nutilo je
k tomu něco, o co, se mi zdá, pozvolna přicházíme. Zdravý rozum. Prostě to opravím. Nebo
použiji k něčemu jinému.
A co má re-use společného s Dačicemi?
Od letošního roku můžeme věci, které jsme
nahradili novými, ale ještě pořád mohou sloužit, nechat v nové
mobilní buňce, která stojí u sběrného dvora. Když sem tyto věci
přinesete, tak je od Vás převezme pracovník FCC Dačice a uloží je
do mobilní buňky. Pokud naopak takto odložené věci ještě využijete, můžete si je z mobilní buňky vzít a můžete ještě navíc přispět
drobným obnosem na dobrou věc (to si myslím patří k dobrým
způsobům).
Jaké věci sem tedy můžete odkládat? Jde například o sklo
a porcelán, jednotlivě nebo celé sety, retro předměty, starožitnosti
a sběratelské předměty, hračky, dětské sportovní vybavení (kola,
lyže, sáně – limitováno rozměrem), knihy, časopisy (pouze celé ročníky – nejlépe vyvázané), obrazy bez umělecké hodnoty, hudební
a filmové nosiče – CD, DVD, MC a vinyl (pouze originály v originálním obalu), šperky a bižuterie bez umělecké hodnoty, upomínkové
předměty, dekorační předměty a doplňky. Naopak sem nelze odkládat věci, které obsahují kapaliny (voda, provozní kapaliny, oleje,
jiné chemikálie a hořlavé kapaliny), obsahující potraviny, nebo jiné
látky podléhající zkáze, obsahující pyrotechnické materiály, jde
také o zbraně (i repliky), elektrospotřebiče, oblečení nebo předměty, které podléhají zpětnému nebo jinému odběru případně
nebezpečné předměty a látky nebo předměty mající ostré hrany.
O příjmu vždy rozhoduje obsluha.
V jakou dobu sem mohu věci přinést? Doba provozu re-use centra je stejná jako provozní doba sběrného dvora.
Jak si naopak mohu věci vyzvednout? Poté, co si vyberete věci,
které se Vám hodí, tak Vám je vydá obsluha. Ta nemusí vydat předměty osobě, u níž má důvodné pochybnosti o jejich využití.
Věřím, že tato nová služba, která je možná díky spolupráci se
Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, jehož mám tu čest být předsedou a díky poskytnuté dotaci pomůže prodloužit život věcem,
které nejsou na vyhození, a pomůže tak ušetřit peníze za jejich odstranění i chránit naše životní prostředí.
Karel Macků, starosta
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Do 31. března 2020 mohou občané s trvalým pobytem na
území města, právnické osoby či kolektivy osob se sídlem na
jeho území podat písemně na adresu rady města nominace
na udělení Ceny města za rok 2019.
Cena města se uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve
všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v jednotlivých oblastech v roce,
který předcházel udělení ceny, tzn. v průběhu roku 2019.
Cenu města uděluje Zastupitelstvo města Dačic v kategoriích:
• Hospodářský rozvoj
• Výchova a vzdělání
• Kultura
• Sport
• Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním
nebo mezinárodním měřítku apod.)
Úplné znění pravidel pro udělování Ceny města Dačice je k dispozici na www.dacice.cz nebo na odboru kultury a cestovního ruchu, tel. 384 401 275, kultura@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Nabídka volného bytu v DPS
Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou službou: Byt č. 7,
o velikosti (1+0), situovaný v přízemí.
Celková plocha: 28,12 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.069 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 14. února 2020 do 13:00 h.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 7 v DPS“.
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení
jistoty ve výši 3.000 Kč.
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného
bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města (www.dacice.cz).
Bližší informace: odbor správy budov
Martina Bénová, tel.: 384 401 235.

www.dacice.cz

Matriční události v roce 2019
V uplynulém roce 2019 přibylo do města Dačice narozením 68 občánků, což je o jednoho méně než v roce předešlém, z toho
bylo 40 děvčátek a 28 chlapečků.
Dačičtí občánci se rodili v různých
městech naší republiky, nejčastěji to
bylo v Třebíči 24x, v Jihlavě 20x, v Jindřichově Hradci 15x, v naší jihočeské
metropoli v Českých Budějovicích, ale
také v hlavním městě Praze nebo v moravské metropoli v Brně. Prvním občánkem roku 2019 byl chlapeček Petr Kubát.
Nejoblíbenějším chlapeckým jménem se stal Petr 4x, na 2. místě
Filip 3x a na 3. místě se umístil Ondřej 2x. Dalšími jmény dačických
občánků jsou Albert, Alexandr, Dan, David, Jáchym, Jakub, Jiří, Jonáš, Kryštof, Ludvík, Lukáš, Marek, Martin, Matyáš, Nikolas, Ondřej,
Štěpán, Vilém, Vojtěch a Vratislav. Děvčátek se narodilo výrazně
více, podobně jako v předešlém roce, a rodiče vybírali ze široké nabídky jmen. První místo obsadila Natálie 3x, 2. místo si dělí hned
několik jmen, jsou to Anna 2 x, Kristýna 2 x, Tereza 2x a Sofie 2x, dalším oblíbeným jménem je v našem městě také Adéla, Adriana, Alžběta, Amálie, Anežka, Barbora, Beáta, Dorotea, Ela i Ella, Ella Hana,
Ema i Emma, Gabriela, Gita, Johanka, Justýna, Karolína, Leontýna,
Marie, Mia Sofie, Nela, Rozálie, Terezie i Terezie Anna, Valerie, Veronika, Viktorie a Zora.
Obřadu vítání nových občánků města, který organizuje městský
úřad, se zúčastnilo 56 dětí.
Kniha úmrtí obsahuje celkem 79 zápisů, což je o 3 méně než
v roce 2018. Z tohoto počtu bylo 41 mužů a 38 žen, 41 zápisů úmrtí
se týkalo občanů našeho města.
V knize manželství je zapsáno 69 sňatků, což je o 3 více než v roce
2018.
Z celkového počtu uzavřených sňatků se jednalo v 35 případech
o občana města Dačice.
Manželství se uzavírala na tradičních i netradičních místech našeho matričního obvodu. V obřadní síni městského úřadu si řeklo
své „ ano“ 20 párů, 13 párů se rozhodlo pro obřad v zámeckém parku, nádvoří nebo interiéru dačického zámku, 1 pár uzavřel manželství na letní scéně.
Církevní formou uzavřelo manželství 24 dvojic, což je o 8 více než
v roce 2018. Nejvíce, a to 16 církevních sňatků, bylo uzavřeno v Kostelním Vydří v kostele Panny Marie Karmelské, další církevní sňatky
byly uzavřeny v kostelích v Dačicích, v Matějovci, v Třeběticích, ve

Velké Lhotě a v kapličce v Radíkově.
Několikrát jsme s naším týmem vyjeli za snoubenci na různá
krásná a zajímavá místa našeho matričního obvodu, např. na populární Bizon ranč na Rožnově, statek na Penikově, na zámek v
Českému Rudolci nebo Klepákův Mlýn v Brandlíně. Po roce jsme se
vrátili i do Budíškovic do zámecké obory. Svatební obřady se konaly
i v soukromí na zahradě či dvorku, na lesním pozemku nebo v Jersicích u hasičárny. Velmi kuriózní místo si zvolil sportovně založený
pár na splavu v řece Dyji pod Janovem, i zde byl podepsán protokol
o uzavření manželství.
55 ženichů uzavíralo první sňatek a 14 již mělo opakovanou zkušenost, v případě žen 58 nevěst vstoupilo do manželství poprvé
a 11 dalo šanci dalšímu manželství.
Nejmladšímu ženichovi bylo 21 let, zrovna tak i nejmladší nevěstě bylo 21 let, naopak nejstaršímu ženichovi bylo v době uzavření
manželství 75 let a nejstarší nevěstě 62 let.
Mezi snoubenci byl ve 49 případech starší muž, ve 13 případech
byl věkový rozdíl mezi snoubenci více jak 10 let a největší věkový
rozdíl vůči mladší ženě byl 18 let. V 11 případech byla v páru starší
žena a největší věkový rozdíl vůči mladšímu muži byl 7 a půl roku,
v 9 případech byli snoubenci stejného věku.
Muži nejčastěji uzavírali sňatek ve věku 30 let, nejčastějším věkem u ženy bylo 27 a 28 let, což byl stejný výsledek jako v roce 2018.
Zásadně se ale změnil - vzrostl průměrný věk ženichů - nyní 36,4
roků, u nevěst byl věkový průměr 32,6 roků. V roce 2018 to bylo 33,3
roků u mužů a 30 let u žen.
K dnešnímu dni mají Dačice včetně místních částí 7.293 obyvatel,
v roce 2018 to bylo 7.331 obyvatel.
Markéta Šťastná, matrikářka

Nabídka volného bytu v DPS
Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou službou: Byt č. 15,
o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře.
Celková plocha: 27,02 m2
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 14. února 2020 do 13:00 h
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 15 v DPS“.
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty ve výši 3.000 Kč.
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného
bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města (www.dacice.cz).
Bližší informace: odbor správy budov
Martina Bénová, tel.: 384 401 235.
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Štědrost

My tři králové, my... přišli k vám

Konec roku bývá kromě tradičních
rituálů, spousty návštěv a dalších akcí
charakteristický také zvýšenou solidaritou projevující se například ve formě
dobrovolnictví, pomocí v nouzi nebo
štědrostí.
Možná je zajímavé si připomenout, že
nejštědřejší občané žijí ve státech, ve kterých poměrně často dochází k přírodním
katastrofám, a to v podstatě bez ohledu na
to, zda se jedná o země bohaté či chudé.
Mezi ty nejštědřejší patří například obyvatelé Barmy nebo Austrálie. Když jsem se
nedávno zúčastnil tzv. Tříkrálové snídaně,
která je tradiční součástí tříkrálové sbírky
v Senátu, byly kromě tradiční návštěvy Tří
králů její součástí i vystoupení hostů a debata o významu sbírek a darů pro společnost, organizace i jednotlivce.
Přestože v Česku na tom se štědrostí
a velkorysostí nejsme úplně nejlépe, může
nás těšit, že se situace postupně zlepšuje.
Co se týká naší „tříkrálové“ debaty v Senátu, dovolím si zmínit pouze dvě věci,
o kterých si myslím, že určitě stojí za to si je
na začátku roku připomenout.
Tou první bylo sdělení či upozornění, že
možnost dávat – být štědrý - není věcí automatickou a že ne každý si může štědrost ve
stejné míře dovolit. A že tedy možnost být
štědrým je dar, který bychom měli využívat
a že dárce tím, že daruje, může získat více
než obdarovaný.
Tím druhým sdělením nebo připomenutím bylo, že sbírky a štědrost narušují lhostejnost. A že právě narůstající lhostejnost
je jednou z nemocí současné společnosti.
Na závěr tedy díky všem, kteří můžete
a potřebným pomáháte a je jedno, zda slovem, darem nebo jiným způsobem.
Miloš Vystrčil, senátor

Svátek Tří králů si svým způsobem asi připomínají v každé rodině. Povětšinou se na Tři krále, nebo okolo nich, odstrojuje vánoční stromeček a uklízí vánoční
výzdoba. Pro křesťany mají ale Tři králové daleko vyšší význam.
Tento dvanáctý den Vánoc je jejich vrcholem a koncem, s veškerým pro nás důležitým liturgickým výkladem. Je mezníkem
mezi oslavami Vánoc a postupnými přípravami na Velikonoce. V rámci liturgického
roku na sebe jednotlivé svátky krásně navazují, propojují je období loučení s odcházejícími oslavami a přípravy na ty následující...
Má to své kouzlo každoroční nezaměnitelnosti, zároveň jistotu pravidelnosti. Vánoce
tak završí Tři králové, následovaní masopustní dobou, samotným Masopustem,
Popeleční středou, postní dobou a... Velikonocemi. Do těch je nyní ale ještě daleko,
i když zdánlivě. Třem králům se chci ale ještě pověnovat také z trochu jiného důvodu,
než pouze jako připomínce definitivního
konce Vánoc.
Mám moc rád tradice a zvlášť ty křesťanské. Měly by mít atmosféru, svoji vlastní
vůni, takové kouzlo, ale také svůj osobitý
význam. Každá společnost má své tradice,
předávané generacemi, ale i nově vznikající. Ty s tím zmiňovaným kouzlem a významem se pak třeba z jednorázové akce stanou krásnou tradicí. To je případ novodobé
historie Tříkrálové sbírky, organizované
Charitou Česká republika. První se uskutečnila v roce 2000 a pouze v olomoucké
arcidiecézi, kde se na potřebné vybralo téměř 8,5 milionu korun. To byl fenomenální
úspěch a důkaz, že lidem potřebnost druhých není lhostejná. Od následujícího roku
se Tříkrálová sbírka stala bohulibou celorepublikovou tradicí. S výtěžky rok od roku lámajícími rekordy. Vždyť v roce 2019 to bylo
již více než 119 milionů korun. Český člověk

má dobré srdce, má vnímavou duši, a když
jde o potřebné, dá i z toho mála, co sám má.
Každý rok chodí tři králové i po Dačicích.
Se zaplombovanými charitními kasičkami.
Jako součást Tříkrálové sbírky organizované Oblastní Charitou Jihlava. V rámci
loňského ročníku se jenom na Dačicku do
60 takových kasiček vybralo skoro 288 tisíc
korun!
I letos se tak vypravila trojice zástupců
radnice v kostýmech Tří králů do ulic Dačic.
Starosta Karel Macků, radní Petr Nováček
a já. Netuším, kolik se nám podařilo vybrat,
a ono ani o tu naši samojedinou kasičku
nejde. Důležitý je celkový výsledek a podle
dostupných informací je aktuálně rozpečetěno zhruba 20 % všech kasiček a vybráno
více než 557 tisíc korun (na Jihlavsku koleda
celkem vloni překročila 1.990.000 korun).
Krásná suma! Věřím, že loňský „rekord“ překročíme a Tříkrálová sbírka tak pomůže s financováním všech projektů, které Oblastní
Charita Jihlava předem avizovala v záměrech letošní Tříkrálové sbírky. A počítáno
je i se službou osobní asistence a šatníkem
u nás v Dačicích, proto děkuji všem, kteří
přispěli, protože podpořili dobrou věc. Nezáleží na výši daru, větší váhu má dobrota
duše a ochota srdce. Dávat je nejkrásnější
dar, a tak se stalo i nám, že například při návštěvě našeho dačického domova pro seniory, kde nešlo o to plnit kasičku, jsme se
zase my snažili dát našim seniorům úsměv,
pohlazení, popřát vše dobré do nového
roku. A bylo to vzájemné, což peníze, i když
potřebné, nevyváží!
Jan Bartošek

Třetí promoce v Praze 15. 1. 2020
1. skupiny Vu3v při MěÚ v Dačicích
Naši skupinu vytvořil v roce 2010 pan Ing. Miloš Procházka. Před 10 lety nás bylo 22, nyní 26 a více se nás do učebny na MěÚ
nevejde. Pozvání k promoci přijalo 14 studentů, malý bus s příjemnou paní řidičkou byl doplněn na 17 a další dojeli po své ose.
Pozvání přijal a zúčastnil se i náš pan starosta Ing. Karel Macků. Jsme rádi, že nás provázel dvakrát i pan Ing. Jan Bartošek.
Studujeme pod vedením tutorů, i jim patří dík za naše úspěchy.
Promoce v aule Zemědělské vysoké školy v Praze – Suchdole se
zúčastnilo více jak 860 studentů ze 17 středisek z celé republiky.
Slavnostní atmosféra, česká státní hymna, Gaudeamus igitur, taláry, jména, focení - to vše je promoce.
Získali jsme další osvědčení za šest semestrů z cyklů „Svět kolem
nás“.
Dobrý oběd v nedaleké restauraci, slunečný den, ochutnávka
dobrot a pohodová jízda završily krásný den.
Jsme o deset let starší, ale jdeme studovat dál. Ať nám chuť
a elán ještě dlouho vydrží. Jsme prima parta, máme se rádi, je nám
spolu dobře.
Marie Havlíková,
za Vu3v
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Milí přátelé a příznivci Otevřených OKEN z.ú.
Začíná nám rok 2020 a my věříme a doufáme, že nám opět přinese nové a krásné zážitky, které zůstanou navždy v našich
srdcích.

Poslední měsíc roku 2019 se v Dačickém okénku nesl v duchu adventu a nadcházejících Vánoc. Všechna pracoviště Dačických okének se různě propojovala a společně jsme se účastnili snad všech
akcí, které se v Dačicích udály. Nebylo jich málo, a tak byl prosinec
nejen krásný, ale také náročný. Společné vánoční posezení Dačických okének s paní ředitelkou Blažkovou a vedoucím sociálních
služeb panem Malým z JH proběhlo 19. 12. 2019 v Chráněném bydlení, kde jsme se sešli snad opravdu všichni a společně si zazpívali
koledy, zrekapitulovali uplynulý rok, popřáli si krásné svátky a vyslovili přání jít společně dál i v tom roce nadcházejícím.
Možná jste si všimli i projektu, který Chráněné bydlení Dačické
okénko během měsíce prosince spustilo, a to s názvem: „Otevřme OKNO Ježíškovi“. Jednalo se o sbírku na dárky pro obyvatele
Chráněného bydlení. Obrovský dík patří Potravinám Flop Štěpán
na náměstí, kde nám umožnili poskytnout k tomuto účelu kasičku,

Virtuální univerzita
třetího věku
Schůzka před zahájením semestru pro stávající i nové studenty – ve čtvrtek 30. ledna 2020 v zasedací místnosti MěÚ
na Palackého čp. 2.
Knihovna Matěje Mikšíčka srdečně zve na informativní schůzku
před zahájením dalšího semestru virtuální univerzity třetího věku
(vu3v). Sejdeme se v 9:00 h v nové zasedací místnosti městského
úřadu na Palackého náměstí. Pokud si nebudete jistí, kudy a kam,
na infocentru jistě všem děvčata rády poradí. Stávající studenti dostanou osvědčení o absolvování minulého semestru a paní Marie
Nováková nám povypráví o návštěvě státu Izrael, doplněné promítáním fotografií.
Kurzy vu3v zde budou probíhat do konce března – výuku zahájíme 5. února v 9:00 h a poté budou vždy kurzy každou druhou středu od 9:00 h v této zasedací místnosti úřadu
(5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4.). Noví zájemci dostanou informace a dozvědí se vše potřebné. Bližší informace v knihovně, na
tel: 721 145 265 nebo na knihovna@mkdac.cz.
Budeme studovat 2 kurzy: Dějiny oděvní kultury II a Klenoty barokního sochařství v českých zemích. Kurz stojí 300 Kč na semestr.
V dubnu se přesuneme zpátky do budovy - Kláštýrku - v Pantočkově ulici.
Knihovna spolupracuje při realizaci tohoto projektu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a pro získání prvních informací jsou
k dispozici každému webové stránky projektu na www.e-senior.cz
Podmínkou pro studium je pouze seniorský věk a počítač s připojením na internet.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka knihovny

a další nemalý dík patří Vám všem, kdo jste přispěli. V kasičce byla
částka 1.172 Kč, v jejíž výši obdržela Okňátka dárek ve formě potřeb
na tvoření a podporu jemné motoriky. Děkujeme.
Tím to však celé nekončí.
Začátkem prosince se ozvala motorkářská skupina ze Slavonic
a okolí s názvem Mexická jízda a nabídla možnost stát se Ježíškem
našim Okňátkům. Ani ve snu nás nikoho nenapadlo, co vše společně můžeme zažít. Mexická jízda mezi svými členy vybrala neuvěřitelných 9.100 Kč a navíc mobilní telefony a tablety, puzzle
a oblečení. Za vybranou částku Mexická jízda nakoupila dárky dle
seznamu přání a vše vyvrcholilo v neděli 22. 12. 2019, kdy parta motorkářů osobně dorazila do Chráněného bydlení Dačické okénko
a strávila s Okňátky krásné odpoledne. Předala dárky od Ježíška,
ale co bylo opravdu nejvíce, byl právě ten společně strávený čas,
emoce a radost, která přišla s motorkáři do bydlení. Kdo nezažil,
nepochopí. Pro některá naše Okňátka to byly první kouzelné Vánoce splněných přání. Očka všech zářila štěstím a neskrývanou radostí, ty emoce, které přišly s Mexickou jízdou se nedají popsat slovy, proto asi jen napíšu za tým Chráněného bydlení a za Okňátka:
Z celého srdce děkujeme nejen za dárky, ale především za váš čas,
protože to je to nejcennější, co jste nám mohli dát. Díky, Mexická
jízdo.
Rádi bychom popřáli všem přátelům a příznivcům Otevřených
OKEN pohodový vstup do nového roku, a jelikož víme, že nejcennější je zdraví, přejeme především to. Vše ostatní se dá řešit
a změnit. Děkujeme všem za přízeň a podporu a těšíme se na setkávání v roce 2020.
Denisa Dohnalová, Dačické okénko

Beseda v knihovně
Pozvánka na cestovatelskou besedu s Tomášem Kubešem
– Černobyl, spící peklo (Kino Beseda).
Na středu 4. března 2020 v 17:30 h pro vás připravila
Knihovna Matěje Mikšíčka besedu s populárním cestovatelem
a fotografem Tomášem Kubešem (nar. 1972, fotograf, novinář
a cestovatel. V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více jak 120 zemí světa). Tomáš u nás byl několikrát.
Pokaždé nás zaujal výbornou prezentací svých fotografií a videí,
které jsou podkresleny hudebním doprovodem. O tom také vždy
svědčí vysoká účast návštěvníků jeho přednášek. Akce se bude konat mimořádně v Kině Beseda, protože v tu dobu se bude knihovna
teprve připravovat na stěhování zpět z náhradních prostor na Palackého náměstí. Tomáš nás upozornil, že o místo na této konkrétní
besedě bývá v jiných knihovnách velký zájem.
A protože na naše akce bývá vstup dobrovolný, doporučujeme
přijít s předstihem. Kino bude otevřené hodinu předem a míst je
v něm cca 80. Téma Černobylu bylo vždy silné a zajímavé. Na popularitě mu přidala zdařilá televizní adaptace HBO, která byla oceněna i filmovou akademií. Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu
ovlivnila svět, nic není jako dříve. S následky se potýkáme dodnes
a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy lidí,
kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se
do města duchů Pripjať, ale i do okolí poznat, jak vypadá místo po
více jak 33 letech od havárie.
Těšíme se na vás ve středu 4. března v 17:30 h v sále Kina
Beseda.
Pavla Albrechtová,
Knihovna Matěje Mikšíčka
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Rok 2019 v Knihovně Matěje Mikšíčka
Jaký byl? V mnoha směrech jiný než roky ostatní. Ke stému výročí vydání prvního knihovního zákona dostala knihovna
krásný dárek – zvětšení prostor, což ovšem znamenalo vystěhovat se z budovy v Pantočkově ulici. Náhradní provoz v prostorách na Palackého náměstí nás v mnoha směrech omezoval, především co se týká komunitní role knihovny a nabídky knihovního fondu, nicméně prostor na hlavním náměstí má i své výhody a řadě čtenářů se líbí to, že k nám mají blízko. Zde bude
otevřeno pro veřejnost do konce února 2020, poté bude chvíli zavřeno na stěhování a v březnu se budeme těšit na setkávání
ve staronové knihovně v Kláštýrku v Pantočkově ulici. Termíny ještě upřesníme. Takže zpátky k roku 2019.
Gabriela Koukalová, Voda, která hoří, Nejen
jóga pro bolavá záda, Neboj se vrátit domů,
Raději zešílet v divočině, Planeta Země, 250
zákonů lásky ad.
Děti a mládež – Celkem 14x byl půjčen
fantasy příběh Amélie a tma od P. Neomillnerové, 12x Vláčky a 11x příběhy pro malé
princezny Ztraceni ve vlnách od P. Březinové a Pětiminutové pohádky pro princezny.
Stále se hodně půjčuje Deník malého poseroutky od J. Kinneye, dobrodružné příběhy
(Sopka se probouzí), komiksy a knížky pro
předškoláky a začínající čtenáře. Z populárně naučné literatury vedou průvodci
Minecraftem, knihy o strojích nebo dinosaurech a krásná velká leporela o zvířatech,
přírodě a o světě vůbec.

Knížky a časopisy
Doplňování nabídky knih a časopisů
pro naše čtenáře bylo průběžné. Nakoupili jsme a zpracovali 1.324 svazků knih,
převážně z internetových knihkupectví.
Knihovna odebírá průběžně témě stovku
titulů časopisů, všechny jsou pro čtenáře
k dispozici. Ze dvou malých grantů MK ČR,
Knihovna 21. století, jsme doplnili několik
knížek, pomůcek a her pro děti na rozvoj
řeči a zvukové knihy pro uživatele se zrakovým znevýhodněním. Knihovna nabízí 701
zvukových knih a téměř 40 tisíc knihovních
jednotek celkem. Trvale nás v náhradních
prostorách trápí, že čtenáři si přijdou pro
knížku podle katalogu na webu, ale ona je
nedostupná v Pantočkově ulici. Moc nás to
vždycky mrzí a všem se moc omlouváme.

Čtenáři a uživatelé
Za rok se v knihovním systému Tritius
registrovalo 1.100 čtenářů, z toho bylo
376 uživatelů do 15 let. Fyzicky navštívilo
knihovnu přes 14 tisíc uživatelů, virtuálně
téměř 8 tisíc, celkem 22 tisíc.

Nejpůjčovanější tituly
Dospělí – M. Miranda – Naprosto cizí
(půjčeno 17x), L. Binder – Můžeme si vykat?, G. Hendricks – Manželka mezi námi,
P. Jenoff – Světla zimní noci (všechny 16x),
15x byly půjčeny romány: Mluvit o ex …
není dobré pro sex, Dívky na vodě, Matčina volba, Dvojitá vražda, Katova schovanka
nebo Náš manžel. Z českých autorů se na
předních místech drží knížky V. Vondrušky,
F. Niedla, A. Jakoubkové a Slovenky T. Keleové-Vasilkové. Z populárně-naučné literatury to byly tituly: Můj manžel a já, Jiná

Výpůjčky
I přes zavření knihovny při stěhování se
do náhradních prostor, si čtenáři půjčili celkem 45.034 dokumentů. V tom bylo například přes 33 tisíc výpůjček krásné literatury
a téměř 1.500 výpůjček zvukových knih,
ostatní je literatura naučná. Právě v této
skupině literatury máme totiž nejslabší nabídku, naučných knih máme pouze 4 regály
a odrazilo se to právě na výpůjčkách. Počet
výpůjček e-knih činil 172 a 32 unikátních
čtenářů, ve srovnání s rokem 2018 je to trojnásobný nárůst. Co si čtenáři hlavně stahu-

Základní škola, Dačice,

Komunitní knihovna
Náhradní provoz, od června do konce prosince 2019, se rovněž podepsal na
akcích knihovny. Komunitní knihovna je
o akcích, pro čtenáře i nečtenáře, realizovali
jsme jich 66, hlavně v původní budově – zejména besedy a akce pro školy – recitační
soutěže v knihovně, besedy, Celé Česko
čte dětem, Bookstart, pasování na rytíře
řádu čtenářského ad. Pro dospělé byl bohatý program připravený na Březen – Měsíc
čtenářů, připravili jsme setkávání s místními osobnostmi - Úterý s hostem, proběhly
besedy o cestování a Noc literatury. Hezké
bylo zapojení maminek a babiček při pletení pro nedonošené děti a zajímavý byl nový
projekt Město Dačice čte. Zimním i letním
semestrem pokračovala Virtuální univerzita třetího věku.
Kromě toho se průběžně monitorovala
přístavba knihovny, kterou realizuje a financuje město a doplňovali jsme zařízení
a vybavení do opravené knihovny, především nový výpůjční pult, regály na knihy,
počítače a pracovní zázemí pro knihovnice,
malování prostor, nátěry apod. Do Kláštýrku se již moc těšíme a věříme, že se tam
bude líbit i našim čtenářům.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Nabídka inzerce
v Dačickém zpravodaji

Neulingerova 108
,,My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám...“
I letos se žáci ZŠ Neulingerova zúčastnili oficiální tříkrálové sbírky. Pod hlavičkou Oblastní charity Jihlava navštívili v kostýmech tří
králů Dům s pečovatelskou službou v Dačicích.
Děkujeme klientům DPS za štědré finanční dary, které poputují
k potřebným a přejeme všem krásný nový rok.

jí? Detektivky, thrillery, naučnou literaturu
(W. Churchill, kybernemoc či téma prokrastinace), fantasy příběhy a nejžádanější tituly, pokud jsou v papírové podobě půjčené
nebo několikrát rezervované. Několikrát
byly takto staženy knížky A. Morštajnové
– Hana a Tiché roky.

Podíl
strany

Rozměr
cm

Komerční
Kč

Osobní
Kč

1/1

18 x 25,4

4.836

2.418

1/2

18 x 12,7

2.418

1.209

1/4

8,8 x 12,7

1.209

605

1/8

8,8 x 6,3

605

302

1/16

8,8 x 3,2

302

151

1/32

8,8 x 1,6

151

76

Při opakovaném inzerátu v následujícím měsíci poskytujeme slevu 10 % z ceny. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zpravodaj vychází 1x měsíčně v nákladu 3.200 ks, rozšiřován
zdarma do každé rodiny v Dačicích a místních částech. Uzávěrka
15. den v měsíci. Kontakt: redakce@dacice.cz, 384 401 275.
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Krátce rok 2019 v muzeu a galerii
Muzeum s galerií si za celý rok prohlédlo 12.477 návštěvníků a proběhlo celkem 12 výstav.
Návraty v čase. Československá fotografie
80. let 20. století. K 100. výročí vzniku Československa. Robert Smetana - muzikolog, sběratel lidových písní na Velkolhotecku. Výstava ve
spolupráci s MZM v Brně. Z šuplíku našich babiček - jarní výstava A přišel jarní sníh ... Fotografie
Adriany May. Z Vulkánovy dílny. Práce uměleckého kováře Davida
Habermanna a obrazy Valentina Horby. Barevná paleta. Výstava prací absolventů výtvarného oddělení ZUŠ Dačice. Dačické
okénko patnáctileté. Ten sbírá to a ten zas tohle počtvrté. Vladimír
Nosek – koláže, obrazy, Josef Bruckmüller – obrazy. Volání dálek –
expedice a výzkumy spolku ZOOGEOS za 25 let činnosti. Výstava
z výprav českých přírodovědců do 14 zemí světa. Listopad 1989
v Dačicích. 30 let od sametové revoluce. Rozsviťte si. Obrazy, sochy
a keramika Vladimíry Vávrů.

Uskutečnily se dva jarmarky, jarní 7. 4. navštívilo 1.287 osob, vánoční pak 8. 12. pošlo 1.670 lidí, což je dosavadní rekord v historii
pořádání jarmarků. S masopustním průvodem jsme prošli městem
17. 2. Třikrát v roce bylo muzeum přístupno zdarma, k Mezinárodnímu dni muzeí a v rámci Dnů evropského kulturního dědictví a ve
Dnech otevřených ateliérů 12. – 13. 10.

Spolek přátel muzea uspořádal v muzeu několik muzejních
čtvrtků:
17. ledna přednáška Vlastimila Budaře a Miliny Matulové: Rumunský Banát a srbská Vojvodina. Z návštěvy třešťského muzejního
spolku u našich krajanů v Rumunsku a Srbsku. 7. března. Richard
David: Vietnam a Kambodža – za tajemstvím Indočíny. Přednáška
s fotoprojekcí 18. dubna. JUDr. Petr Vedra: Jemnické havířské jámy
- nejnovější výzkumy spolku Jamník. S foto i videoprojekcí. 3. října.
Doc. Michal Stehlík: Národní muzeum – historie – rekonstrukce –
modernizace. 21. listopadu. Proběhl křest X. jubilejního čísla Dačického vlastivědného sborníku.
Do sbírek muzea přibylo v loňském roce 108 inventárních čísel
sbírkových předmětů získaných sběrem a dary. Jsou to například
do sbírkové knihovny noviny – Úřední věstník okresního úřadu
v Dačicích z 30. let 20. století; Úřední list okresního hejtmanství
v Dačicích z 90. let 19. stol. až 20. let 20. stol., staré fotoaparáty, konvolut skic a kreseb malíře Františka Bílkovského i dar paní Hedviky
Pittauerové z Brna – obraz Dačic od Zdeňka Tupého.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Exponát měsíce - bronzový srp
Dne 14. 1. 2020 získalo MMaG Dačice do svých sbírek velmi cenný artefakt. Je jím srp z mladší fáze doby bronzové, tzv. doby
popelnicových polí.

Datace: Mladší doba bronzová, přelom
2. a 1. tisíciletí př. n. l.
Lokalita: Dačicko. Z důvodu památkové
ochrany a možného archeologického potenciálu lokality, nebude bližší lokalizace
zveřejněna.
Srpy patří k nejčastěji nalézaným doloženým bronzovým nástrojům z doby kultur popelnicových polí. Jejich členění je
odvozeno od způsobu uchycení, tvarování
držadla a zaklenutí čepele. Typologicky lze

artefakt zařadit jako srp s kolmým bradavkovitým trnem. Tento typ přechází pozvolna do mladší doby bronzové již z předcházejících mohylových kultur. Stáří artefaktu
je tedy odhadováno kolem 3.000 let.
Čepel srpu se skládá ze čtyř na sebe navazujících fragmentů. Rozměry jednotlivých fragmentů (d x š x v): 13,1 x 2,9 x 0,6
cm /2,6 x 2,2 x 0,4 cm/1,9 x 1,8 x 1,35 cm/1,7
x 1,2 x 0,3 cm. Povrch bronzové industrie je
pokryt mírnou korozní vrstvou.

Artefaktů poukazujících na pravěké aktivity v našem regionu v období kultur
popelnicových polí není vskutku mnoho.
Nelze tedy vyvozovat předběžné závěry. S největší pravděpodobností se jedná
o doklad pravěké komunikace, o čemž
svědčí také starší ojedinělý nález – bronzové sekerky s tulejí, rovněž z doby středodunajských popelnicových polí z Dačic. Artefakt dokládající pravěké aktivity Dačicka
bude v dohledné době předán k odborné
konzervaci a následně uložen v Městském
muzeu a galerii v Dačicích, kde rozšíří archeologickou sbírku. Pro odiv návštěvníků
bude vystaven po celý únor na pokladně
MMaG Dačice.
Poctivému nálezci panu L. Ješkovi děkuji
za odevzdání nálezu a cením si jeho aktivní
pomoci při bádání a odkrývání naší historie.
Martin Rychlík,
městské muzeum a galerie
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Děti z partnerských škol poprvé u nás
V rámci udržitelnosti nově vybudované experimentální učebny
přírodních věd (projekt IROP) jsme připravili pro partnerské školy
a školky interaktivní hodiny zeměpisu, přírodopisu a pracovních
činností. Při té příležitosti k nám poprvé zavítali žáci sekundy sousedního gymnázia, ZŠ Staré Hobzí, ZŠ a MŠ Velká Lhota a dačické
MŠ.
V hodině přírodopisu si děti zasoutěžily v luštění tajenky na základě poznávání živočichů naší i cizí fauny a při skládání puzzle. Na
interaktivní tabuli si zahrály hru „Člověče nezlob se“ zaměřenou na
přírodovědné otázky. Nejvíce však děti bavil pohled do mikrosvěta
s využitím nových mikroskopů. Měly možnost pozorovat buňky kuchyňské cibule, vodního korýše buchanku, krevní buňky, pohlavní
buňky, krystal kuchyňské soli, prvoka trepku, pavouka třesavku aj.
Práce se vzorky je bavila a mnohdy byly překvapeny detaily neviditelného světa.

Při hodině zeměpisu jsme se s žáky gymnázia vypravili do vesmíru pomocí pohyblivého modelu sluneční soustavy a modelu
znázorňujícího pohyb soustavy Země-Měsíc kolem Slunce. Žáci
měli také možnost vyzkoušet si svou znalost souhvězdí při promítání severní hvězdné oblohy na strop či stěnu učebny. Na závěr si
zasoutěžili ve dvou týmech při kvízu se záludnými „vesmírnými“
otázkami na interaktivní tabuli.
Někteří mladí návštěvníci zase zavítali do našich nově vybavených dílen, kde si mohli vlastnoručně vyrobit něco malého na památku. Kromě výše zmíněného si některé děti zahrály na konstruktéry a programátory robotů sestavených ze speciálních stavebnic
LEGO. I díky tomu, že se celá atmosféra nesla v duchu blížících se
Vánoc, doufáme, že si všichni zúčastnění den strávený na naší škole
užili.
Těšíme se na další spolupráci s partnerskými školami a školkami.
L. Janoušková, B. Šuhaj, J. Krejčí a L. Vopálenská
Projekt Mary´s Meals na Dni otevřených dveří
Na Den otevřených dveří 11. 12. 2019 jsme společně s dětmi připravili výstavku o projektu Mary‘s Meals – Baťůžky do Afriky. Pro
některé aktivní účastníky naší charitativní akce bylo odměnou reklamní tričko od MM.

Byly rozdány propagační materiály a zároveň se uspořádala finanční sbírka, na které se vybralo úctyhodných 4.124 Kč. Všem
dárcům patří srdečné poděkování a pochvala, že je spěch a sobectví dnešní doby nepohltilo a jsou stále ochotni pomáhat. Baťůžků
se nakonec těsně před odvezením podařilo donést 50 ks. Podle informací, které máme, by do konce tohoto školního roku měly být
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v Africe. Peníze budou rovněž odeslány na konto MM, kde pomohou mnoha dětem. Výstava bude ještě přesunuta do prostor městského úřadu.
Petra Fučíková
Vánoční dílny v dačickém klášteře
Jedna z vánočních dílen se tento rok konala u sestřiček bosých
karmelitánek v Dačicích. Devatenáct dětí se přišlo učit originálně
zdobit svíčky.
Děti se rozdělily na dvě skupinky. Jedna skupinka šla zdobit svíčky pod vedením sestry Terezy a druhá skupinka si šla se sestrami
Anežkou a Judit prohlédnout klášter a kapli. Poté jsme šli všichni
na svačinu, při které jsme si povídali o Vánocích. Děti se vystřídaly.
Měli jsme příležitost ptát se sestřiček na život v klášteře. Děti zdobení svíček moc bavilo a odnášely si nejen výrobky, ale také veliký
zážitek z prostředí kláštera.
Petra Fučíková a Alena Šťastná
Vánoční datlování 2019
Dne 18. prosince 2019 byla slavnostním vyhlášením výsledků
a předáním cen nejlepším ukončena soutěž žáků naší školy v psaní
na klávesnici – VÁNOČNÍ DATLOVÁNÍ. Soutěže se zúčastnilo celkem
122 žáků.
Žáci byli rozděleni do třech kategorií. Mladší žáci (6. a 7. třída)
a starší žáci (8. a 9. třída) soutěžili ve dvou disciplínách – Výuce ZAV
a ZAV Houbař. Třetí kategorie, nejmladší žáci (3. - 5. třídy), soutěžili
pouze ve Výuce ZAV. V kategorii nejmladších byl nejlepší Jan Dufek
z 5. A. Mezi mladšími žáky si nejlépe vedla Dorota Podracká ze 7. A.
Nejlepší mezi staršími soutěžícími byl Karel Kopal z 8. třídy.
Jitka Krejčí
Vánoční vystoupení v DPS v Dačicích
Každý rok před Vánocemi navštěvujeme Dům s pečovatelskou
službou Dačice, abychom potěšili zdejší obyvatele. Letos v DPS vystoupily v pátek 13. prosince třídy II. B a III. A s pásmem básniček,
písniček a s pohádkovým příběhem Kouzelné Vánoce.
Popřáli jsme si štěstí, lásku, a hlavně abychom se opět ve zdraví
sešli v roce 2020.
Děkujeme za laskavé přijetí a těšíme se opět na shledanou.
Jana Krátká a Jitka Procházková
Pernštejni přiblížili našim žákům osobnost Leonarda da Vinciho
Prvním zpestřením výuky v roce 2020 byl pro naše žáky pořad
pardubické agentury Pernštejni o renesančním géniovi Leonardu
da Vincim.
První část programu tvořily divadelní scénky ze života tohoto
italského malíře, sochaře, architekta, přírodovědce a vynálezce. Ve
druhé části se mohli žáci podrobněji seznámit s jeho dílem, prohlédnout si kopie jeho obrazů nebo vyzkoušet, jak fungují jeho
vynálezy.
Další dění na naší škole:
Velké poděkování patří panu učiteli ZUŠ v Dačicích Kamínkovi
a jeho žesťovému souboru, že nám před Vánoci opět přišli do školy
zahrát a navodit tu správnou vánoční atmosféru.
Před Vánoci navštívila třídu 2. A paní Eva Kadrnožková, která přišla dětem malovat na obličej. Na chvilku se děti proměnily ve víly,
kočičky, pejsky a další pohádkové bytosti.
Převážně žáci 7. ročníku se podívali před vánočními svátky do
Drážďan. Zde navštívili nejprve pobočku automobilky VW - Volkswagen Gläserne Manufaktur. Poté následovala procházka historickým centrem. Zastavili jsme se u katedrály Frauenkirche, nesměla
chybět ani prohlídka porcelánové mozaiky na zdi Rezidenčního
zámku, Semperoper či proslulého komplexu Zwinger. Náš den
v Drážďanech jsme zakončili na vánočních trzích – Striezelmarktu.
Počasí nám přálo, a tak se všichni vraceli domů spokojeni.
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Co je nového na Základní škole Komenského
Vánoční čas je za námi
Před Vánocemi si rádi nadělujeme pohodovou vánoční náladu.
Škola dostala díky krásné vánoční výzdobě zimní kabátek.
Poslední týden před Vánocemi se vydali žáci 3. ročníku do
J. Hradce a prohlédli si nádherné Krýzovy jesličky – největší lidový
mechanický betlém na světě. Dále si prošli a důkladně prozkoumali i další expozice muzea a u zpívající fontány v centru sv. Florián si
společně zazpívali vánoční koledy.
Vánoční čas je časem setkávání. Náš hudební kroužek Zpěváček
naděloval radost v Domě s pečovatelskou službou, děti následně
zazpívaly také svým spolužákům na našem odloučeném pracovišti
v Bratrské. Měly pečlivě nacvičeno pásmo vánočních básní, písní
a koled. Celý program provázela vánoční nálada, pohoda a radost
ze společného setkání.
Ježíšek ještě nechodil a u nás ve
škole se již nadělovalo. 5. ročník
výtvarné soutěže Neváhej a tvoř!
s podtitulem Kouzlo knihy má své
výherce. Všem majitelům vítězných
prací srdečně gratulujeme! Jejich
výtvarné nadání je obdivuhodné.
Školní družina nezůstala pozadu
a uspořádala si Vánoční diskotéku.
Pan Koutný byl připraven a nenechal nikoho na pochybách, že se
bude hodně tančit. Družina je plná
skvělých tanečníků. Hrálo se, tancovalo, soutěžilo, zpívalo. Zdravíme
pana Koutného, děkujeme a už se
na něj zase těšíme.
20. prosince, poslední školní den roku 2019, proběhl opět
v režii žáků 9. ročníku. Pro své mladší spolužáky si i letos připravili
vánoční překvapení v podobě různých soutěží a aktivit ve školní
jídelně a vestibulu školy... potěšili, děkujeme. Tento den proběhl
také první ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise. Vítězové
z prvního i druhého stupně měli z medailí velikou radost. Následovaly vánoční besídky v kmenových třídách jednotlivých tříd.
Jako každý rok i letos nás navštívil soubor ze ZUŠ Dačice a potěšil
naše žáky koledami. Koledy jsme si poslechli, zazpívali a pak už jen
šťastné a veselé! Pokud si chcete zavzpomínat s námi, připomínáme naše internetové stránky www.zsdacice.eu.
Všichni jsme opustili školu vánočně naladění. Po prázdninách
odpočatí už pilně pracujeme na ukončení prvního pololetí školního roku 2019/20.
Mladí chemici v Brně
V prosinci se zúčastnili tři naši žáci 2. kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Po absolvování testu byl pro žáky
nachystán pestrý program. Pobavili se u chemické show plné
atraktivních pokusů, nechybělo ani hudební vystoupení a prezentace protichemických ochranných prvků jednotlivce používaných
v Armádě ČR. Následovala prohlídka školy a poučné ukázky práce
v jednotlivých laboratořích, přírodovědném motivujícím centru,
kde si vyzkoušeli 3D interaktivní modely spalovny odpadů, jaderné
elektrárny.
Spolupráce se SŠTO
Dlouhodobou spolupráci se středními školami v Dačicích máme
na velmi dobré úrovni. Jsme zapojeni v projektech, spolupracujeme, navštěvujeme se. Příkladem z poslední doby je spolupráce
se SŠTO Dačice. V pátek 13. prosince navštívili žáci 9. ročníku DOD
v SŠTO. Žáci naší školy tak měli unikátní příležitost seznámit se
s touto školou trošku jinou optikou.
Věříme, že se tam bude příští rok našim žákům, kteří se rozhodnou zde studovat, líbit. Děkujeme za ukázku.
Následně nás studenti SŠTO Dačice, pod vedením Ing. Dvořá-

kové, navštívili a formou interaktivní hry upevňovali našim žákům
9. ročníku finanční gramotnost. Žáci pracovali v rodinných týmech
a pronikali do záhad zákonitostí nakládání s financemi rodinného
rozpočtu. „Rodiny“ tak společně řešily situace, které je v reálném
životě potkají. Program byl zajímavý, poučný i zábavný. Děkujeme.
Zimní hraní s Amoskou
Ani v zimě sova Amoska nezahálí a pozvala předškoláky k seznámení se školou. Amoska ráda poznává své budoucí prvňáčky.
Proto je i tentokrát pozvala na zimní hrátky do školní budovy ZŠ
Komenského v Bratrské ulici. Děti s ní mohly kreslit, vyrábět, posílit
fyzičku a za odměnu si pak odnesly medaile i drobné sladkosti. Už
teď se těšíme na další setkání. Tentokrát 17. března, kdy bude na
Bratrské Den otevřených dveří s Jarní dílnou. Jarní dílna přinese dětem možnost vyrobit si jarní dekorace, určitě nebude chybět zdobení kraslic a perníčků. Pokud nám bude přát počasí, před školou
budeme sportovat.
Noví roboti OZOBOTI

Žáci navštěvující Klub zábavné logiky a deskových her nyní mají
možnost vyzkoušet si práci s inteligentními miniroboty - Ozoboty. Tento malý robot umí jezdit po čáře a měnit barvu, je rychle
a snadno programovatelný pomocí ozokódů (barevné kódy na papíře), rozvíjí kreativitu, logiku a učí základy programování, kódování
a robotiky. Žáci s Ozoboty řeší celou řadu logických úkolů od jednodušších po složitější a mnohdy nechybí ani „ozobotí závody“. Je
to výborná vzdělávací pomůcka a hračka zároveň. Kluby zábavné
logiky a deskových her realizujeme již několik let za podpory financí z evropských fondů. Ve škole jich pracuje několik a děti o ně mají
velký zájem.
Eva Macků, ředitelka školy
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i-Ůi,9S9-y
Město Dačice a DS Tyl Dačice
pořádají

XXsiČiiČ9iŘ9HLÍ-KY

DAČICKÉvKEJKLOVÁNÍ

Pátekvv65vbřezna

DSÉTylÉDačice
ÉDSÉJÝKÝÉTylÉČÝÉBudějovice

amatérskéhovčinoherníhovavhudebníhovdivadla
svvýběremvprovcelostátnívpřehlídkuvDivadelnívPiknikvVolyněv2727

17:00 VŠEÉOÉŽENÁCH

ibyVRyiliilitrisil vhodné od 12 let

20:00 NAÉSPRÁVNÉÉADRESE

MyR4i4yMOL9iliilia8risi/ přestávka
22:30cRozbory obou představení / malý sál kino

Bližší informace na telefonním čísle 739 454 504

Ohledně dalších dotazů tel. 776 380 222 nebo kontakty
na www.hm-metal.cz

manuální zručnost
schopnost čtení technických výkresů
samostatnost
schopnost týmové spolupráce
praxe se svářecím robotem vítána

Požadavky:
•
•
•
•
•

Požadujeme
• zkušenosti v oboru
• samostatnost
• schopnost týmové spolupráce
• němčina technického zaměření
• znalost CAD systémů výhodou

Sobotavv45vbřezna
Sobotavv75vbřezna

obsluha svářecího robotu MIG, TIG
technolog výroby

ÉDSÉJÝKÝÉTylÉKardašovaÉŘečice

svářeč,

zaměstnance na pozici

10:00 VODNÍCIÉVÉŘEČICI

ÉSDOÉvÉBlatné

Přijme zaměstnance na pozici
PŘIJME

Tsi9NbLI4i2isiyVIyČIČiliiiligrisi/ pro děti a dospělé od 6 let
11:45 Rozbor představení / malý sál kino

13:00 OČIÉJAKOÉBEJK

ÉBechyňskýÉDSÉLužnice

-iiynděičiisiŘ9ZÁČiliilia8risi/ přestávka
15:45 Rozbor představení / malý sál kino

17:00 SRDCEÉPROÉKRÁLE

KyR9i,yiliiliaarisi/ vhodné od 15 let

ÉDSÉVojanÉStudenáýÉzÝsÝ

20:15 PŘESÉPŘÍSNÝÉZÁKAZÉDOTÝKÁÉSEÉSNĚHU
ÉDČÉDivadloÉČejeticeýÉzÝsÝ

yi4HÁZKyiliiliaarisi/ přestávka
22:45 Rozbory obou představení / malý sál kino

Nedělevv85vbřezna
Nedělevv55vbřezna

10:00 LÁSKAýÉSEXÉAÉFINANČNÍÉÚŘAD

ÉDSÉPrácheňskáÉscénaÉvÉPísku

,iyN-i2iyN9i9iliiliaféisi/ přestávka / vhodné od 15 let
13:00 Rozbor představení / malý sál kino

14:00 MANŽELSTVÍÉNAÉDRUHOU

bsiw9Y-9yi2isi-9SVyLLI9R9iliilia8risi/ vhodné od 12 let
16:30 Rozbor představení / malý sál kino

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

at5rri9i9-iiiiyiŘ9-i49N
Ůi

wwwsbesedadacicescz

Cenacvstupenkycnacjednotlivácpředstaveníc50cKč,cpermanentkacnaccelýcfestivalc200cKč
Vcsobotucodc20:00cpártycvcBéčkucscprogramem
iřehlídky5i-i,9S9-yáiisiulifgrirai-yČI49
Kontakt5ifguiurai8tgv3áittéi33ritatáivmail5iakce@dacice.cz,ctechnika@dacice.cz

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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odpovídající mzdové ohodnocení
pracovní náplň
vývoj a výroba svářecích přípravků
řešení technické problematiky se zákazníky

•
•
•
•

Firma HM-Metal s.r.o.
Firma HM-Metal s.r.o.

V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis
na e-mailovou adresu: stanislava.svobodova@hm-metal.cz
nebo vlastimil.behan@hm-metal.cz další kontakty a aktuální
pracovní nabídky na www.hm-metal.cz

V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis
na e-mailovou adresu: stanislava.svobodova@hm-metal.cz
nebo vlastimil.behan@hm-metal.cz

Pracovní náplň
• svařování malých a středních konstrukcí
• související práce v zámečnické dílně
• odměny a benefity
• mzda od 23 000 Kč čistého
• odměny
• stravenky
• po splnění podmínek příspěvek na dopravu

Nabízíme
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Uvažujete o studiu na gymnáziu?
Přihlášky na střední školy podávají zákonní zástupci žáků
přímo řediteli střední školy (osobně nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb), a to do 1. března 2020.
V případě zájmu vašeho dítěte o studium na osmiletém i čtyřletém gymnáziu se obracejte na základní školu, kterou vaše dítě
navštěvuje. Třídní učitel, popř. výchovný poradce vám jistě rád poskytne všechny potřebné informace včetně přihlášky (většinou již
předvyplněné z informačního systému školy) a zápisového lístku.
V případě jakýchkoli dotazů k podání přihlášky se neváhejte obrátit přímo na nás (tel. 384 420 432, mobil 775 675 726 – Mgr. Milan
Točík). Na stejných kontaktech lze domluvit i  individuální prohlídku školy.
Osmileté i čtyřleté studium na dačickém gymnáziu přináší především:
• kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí,
• ideální přípravu pro studium na vysokých školách (90 % našich
absolventů studuje VŠ),
• prostory moderní a nadstandardně vybavené budovy,
• práci v nových jazykových laboratořích, v modernizovaných
učebnách přírodních věd a v mobilní třídě vybavené iPady a MacBooky Pro,
• studijní a poznávací zájezdy do zahraničí,
• možnost získání mezinárodních certifikátů z jazykových zkoušek
(FCE, CAE),
• účast v projektu studentské internetové televize G-one.tv,
• adaptační pobyty, kulturní exkurze, sportovní akce, mimoškolní
aktivity i zájmové kroužky.
Více informací naleznete na našich webových stránkách
www.gymn-dacice.cz v sekci Studium.
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
Gymnázium Dačice nabízí uchazečům o vzdělávání ve školním
roce 2020/2021 přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Příprava se
uskuteční formou odpoledních setkání s uchazeči a bude zaměřena na řešení ukázkových úkolů z přijímacích zkoušek z českého
jazyka a z matematiky v minulých letech. Účast na přípravě je zdarma, zájemce se může zúčastnit obou setkání nebo jen jednoho
z nich.
Místo setkání:
Gymnázium Dačice, 2. patro budovy
Termíny setkání:
středa, 19. února 2020 od 15:00 do 16:40 h
čtvrtek, 19. března 2020 od 15:00 do 16:40 h
Gymnázium Dačice ve Fokusu Václava Moravce
V úterý 14. ledna 2020 se osm žáků našeho gymnázia vypravilo
do Prahy a Zbraslavi na prohlídku České televize a na natáčení Fokusu Václava Moravce.

Bylo úterní dopoledne a osmice studentů se v doprovodu pana
učitele Tobolky a pana ředitele Točíka vypravila do našeho hlavního města. Po cestě nastoupili do autobusu ještě studenti gymnázií
v Jindřichově Hradci, Třeboni, Soběslavi a Táboře. Do matky měst
jsme dorazili kolem poledního. Občerstvili jsme se v nákupním
středisku a absolvovali prohlídku České televize, kde jsme se dostali dokonce i do studií ČT. Po prohlídce těchto prostor jsme přejeli na
zámek Zbraslav, kde pro nás byla připravena prohlídka tamějšího
kostela.
Kolem půl sedmé jsme zaujali místa v publiku. V osm hodin začal
přímý přenos pořadu Fokus Václava Moravce ze zámku Zbraslav
na téma „Chudá bohatá planeta“. Bylo velice zajímavé vidět, kolik
práce, lidí, času a techniky je potřebné na přípravu takového dvě
hodiny trvajícího vysílání. Po skončení přenosu jsme se ještě vyfotografovali s panem Moravcem a vyrazili jsme k domovu.
Celá výprava hodnotila tuto zkušenost velice kladně, pro mnohé
to byl bez pochyby neopakovatelný zážitek. Děkujeme panu Moravcovi za pozvání do pořadu a pánům učitelům za doprovod.
Saša Palánová, Martin Urbanec a Jáchym Bartošek
Úspěšná dějepisná olympiáda
Studenti našeho gymnázia zcela ovládli okresní kolo dějepisné
olympiády, které se konalo 13. ledna 2020 v Jindřichově Hradci.
Martin Urbanec z 2. ročníku zvítězil ve II. kategorii a Jakub Kaláb
z kvarty porazil všechny soupeře v I. kategorii soutěže. Úspěch završil Kryštof Blažek ze sexty, který obsadil 3. místo. Všichni tři postupují do krajského kola v Českých Budějovicích.

Všem moc blahopřeji a děkuji za opravdu vzornou reprezentaci
školy.
Pavla Kloiberová
Zábavná chemie v podání VŠCHT
V pátek 10. ledna 2020 k nám na gymnázium zavítaly studentky
z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s cílem přiblížit
nám moderní výuku chemie. V hodinách, jejichž tématem byla
přeměna energií, bylo vysvětleno a ukázáno, jak funguje parní
stroj. Třídy také mohly zhlédnout magnetickou levitaci s využitím
kapalného dusíku anebo pokus se střelným prachem – detonace
vs. deflagrace.
Studentky si pro nás připravily i další zajímavé pokusy zaměřené
na barviva, například duhu z rajčatové šťávy nebo pokus s čpavkem, jehož vůni si užili hlavně žáci v prvních lavicích. Také jsme zjistili, díky termochromaticky zbarvitelným barvivům, který z našich
tří vybraných spolužáků je nejteplejší – vyhrál Martin! Gratulujeme.
Kromě těchto báječných pokusů jsme také mohli získat drobné
odměny, například malou chemickou tabulku, za správné odpovědi na záludné otázky z chemie i fyziky. Tyto zábavné hodiny chemie
splnily svůj účel. Moc jsme si je užili. Paním učitelkám Chňoupkové
a Dvořákové děkujeme za zpestření výuky chemie na gymnáziu.  
Sára Šestáková, 4. ročník
Další události prvních týdnů nového roku na gymnáziu můžete sledovat na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv. Gymnázium Dačice
najdete také na sociálních sítích www.instagram.com/gymnaziumdacice/, www.facebook.com/gymn.dacice/.
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Informace ze SŠTO Dačice
Technika a ekonomika ruku v ruce
V letošním školním roce slavíme 125. výročí založení technického školství v Dačicích. Čas utíká velmi rychle a je dobré si připomenout, že na naší škole již téměř 30 let studují i žáci ekonomických
oborů. S našimi „šikovnými ekonomy“ se s velkou radostí setkáváme na třídních srazech, při zařizování odborných praxí ve firmách,
v běžném životě v bankách, úřadech, pojišťovnách i jako s majiteli
firem. Velmi radostné je setkání s nimi jako s rodiči našich současných žáků.
Pro vycházející žáky 9. tříd nabízíme ekonomický obor Obchodník. Podmínkou jeho absolvování je složení maturitní zkoušky
z ekonomiky a účetnictví. Žáci navíc získají dovednosti v oblasti
obchodu, které zahrnují znalost marketingu, tvorbu propagačních
materiálů (využití grafických programů, zpracování fotografií, filmových šotů), vedení obchodních jednání, zpracování nabídek, vedení e-shopu, atd. Žáci mohou v rámci studia také výhodně získat
řidičské oprávnění skupiny B.
Obor Obchodník je pojatý tak, aby absolventi zvládli širokou oblast ekonomické činnosti a mohli se uplatnit na měnícím se trhu
práce nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách.
Podej si přihlášku na SŠTO. Pro podrobnosti nebo pomoc
nás neváhej kontaktovat (www.issto.cz), termín je do 1. března 2020 včetně. Těšíme se na vás, deváťáci.
Milena Dvořáková
CPV
Téměř půl roku uplynulo od okamžiku, kdy bylo v pátek 27. září
2019 slavnostně otevřeno nové Centrum praktického vyučování
(CPV) strojírenských a řemeslných oborů na SŠTO v Dačicích. Přestavbou již nefunkčního domova mládeže vznikly nové moderní
prostory, které zapadají do komplexu školní budovy a umožňují
těsnější spojení teoretického a praktického vyučování.  
Obory Obráběč kovů a Mechanik seřizovač mají nyní k dispozici
šest nových učeben. První dvě slouží výuce prvních ročníků a jsou
vybaveny pracovními stoly pro ruční práci a malými obráběcími
stroji. Další tři dílny osazené soustruhy, frézkami, bruskami a vrtačkami se používají pro výuku základů strojního obrábění a další
učebna je vybavena tak, aby se v ní mohlo vyučovat programování a obsluha CNC strojů. Najdeme zde CNC soustruh, CNC frézku
a programovací stanice se simulátorem. Řídícím systémem všech
strojů a simulátorů je Sinumerik Operate. Pro truhláře vznikly také
dvě nové dílny vybavené stroji a nástroji potřebnými pro obrábění
dřeva.
Moderně je vyřešeno i zázemí pro žáky. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami, kde si žáci mohou uložit pracovní oděvy
a osobní věci. Velkou změnu k lepšímu doznalo stravování. Jídelna
je přímo ve škole a žáci nemusí z praktického vyučování docházet
do jídelny SOUz na náměstí Republiky.
Libor Štěrba
Spolupráce se ZŠ pokračuje
Žáci pěti základních škol, které jsou zapojené do projektu
„Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ (ZŠ
Dačice, Komenského, ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak, ZŠ Slavonice, ZŠ Strmilov a ZŠ Studená), pětkrát navštívili naši školu.
V listopadu se žáci výše uvedených základních škol zúčastnili
čtyř projektových dnů. První dva dny byly pro hosty připraveny
žáky naší školy a uskutečnily se na úseku teoretického vyučování
pod vedením učitele odborných předmětů Ing. Jaroslava Slabého.
Zde měli chlapci a dívky ze základních škol možnost vyzkoušet si
CNC programování, metrologii, technické kreslení a nahlédnout do
oblasti technické normalizace. Další dva dny pro naše hosty připravili i žáci učebních oborů v rámci praktického vyučování pod vedením učitelů odborného výcviku Mgr. Libora Štěrby a pana Aleše
Kotouna.
Zde si děti ze základních škol měly možnost projít nové centrum
praktického vyučování, konkrétně dílny pro obrábění kovů a truh-
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lárnu, kde se seznámily s běžně používanými materiály, nářadím
a strojním vybavením jednotlivých dílen. Na každém pracovišti si
návštěvníci měli možnost vyzkoušet různé pracovní operace a vyrobit si drobný výrobek.
Po skončení čtvrtého projektového dne dostaly jednotlivé skupiny žáků z výše uvedených škol za úkol zhotovit výrobek, který byl
následně představen na pátém projektovém dni 19. prosince 2019.
Zadání úkolu muselo obsahovat vytvoření návrhu, sepsání potřebného nářadí, nástrojů a pomůcek, narýsování výkresu, zhotovení výrobku a jeho prezentaci. Zadání splnilo všech pět uvedených týmů. Členové jednotlivých skupin nás v prezentaci seznámili
s postupem výroby a se svými výrobky. Cílem celého projektu
bylo, aby si žáci uvědomili, co všechno obnáší zhotovení jednoho
výrobku. Každý tým, který úkol splnil, byl odměněn sladkou odměnou – dortem.
František Nápravník
Abstinent
Film o tom, jak se lze dostat na dno lahve a života.
Poslední den před vánočními prázdninami navštívili žáci naší
školy Kulturní dům Beseda a zhlédli příběh devatenáctiletého
Adama ve filmu režiséra Davida Vígnera. Filmové představení jsme
vybrali jakou součást preventivního programu patologických jevů
dnešní mládeže.
Adam měl život před sebou, zbývalo mu jen dodělat maturitu,
poslat přihlášku na „vejšku“. Ale to nespěchalo, důležitější pro něj
byly “pařby s partou, randit s holkama nebo zajít na pivko, či něco
ostřejšího s kámošem”. Adam byl přesvědčený, že má všechno pod
kontrolou. Pití vnímal jako účinný lék proti nudě, připadal si odvážnější, vtipnější. A jeho rodiče? Ti byli v pohodě a moc si ho nevšímali. Pak přišel průšvih a Adam se nedobrovolně dostal do léčebny. Zde musel dodržovat přísný odvykací režim. Zpočátku odmítal
kontakt s ostatními pacienty, nechtěl mít nic společného s jejich
životy poznamenanými alkoholovou závislostí. A jak Adam nakonec dopadl? Pokud se to chcete dozvědět, doporučujeme Vám film
zhlédnout.
Současné statistiky bohužel mluví za vše: z čerstvých výsledků
Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) vyplývá, že podíl dospívajících v Česku, kteří často pijí 5 a více sklenic
alkoholu při jedné příležitosti, je více než 12 %. Mezi českými adolescenty je jen velmi nízké procento abstinujících a 96 % šestnáctiletých už pilo alkohol.
Přínosem filmového představení bylo, že si naši žáci uvědomili
možná rizika a důsledky konzumace návykových látek. Věříme, že
je film od těchto “lákadel“ odradí.
Věra Tomanová (školní metodik prevence)
Vyhráli jsme!
Naše florbalová reprezentace
využila v úterý
14. ledna při
okrskovém kole
fl o r b a l o v é h o
turnaje domácí
prostředí. Soupeře jsme nešetřili a nade všemi
zvítězili, sice vždy jen o jeden gól, ale zvítězili. S plným počtem
bodů jsme tak postoupili do okresního finále v Jindřichově Hradci,
které se uskuteční koncem ledna 2020. Nejcennější vítězství je nad
chlapci z Gymnázia Dačice, kterým jsme oplatili poslední porážku
na turnaji v Kunžaku na konci roku 2019. A zde jsou naše výsledky:
OA TGM Jindřichův Hradec 1:0, SOUZaS Dačice 1:0, Gymnázium Dačice 3:2, SOŠ a SOU Jindřichův Hradec 2:1. Byl to pěkný sportovní
zážitek.
Pavel Novák
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Dačický Domeček
Co nás čeká v únoru
Přestože zimní měsíce svádí k lenošení a spaní, my nezahálíme
a pro naše příznivce jsme i v měsíci únoru připravili několik zajímavých akcí.
Pod vedením Lenky Tříleté stále probíhá kurz háčkování.
Každý čtvrtek od 17:00 h se v DDM scházejí milovnice háčku
a příze a vytvářejí krásné dekorace. Kurz je určen pro širokou veřejnost a je nabízen zdarma. Pro bližší info je možné kontaktovat
paní Tříletou na telefonu 731 270 758.
Ve středu 19. 2. 2020 proběhne v BABY CLUBU od 9:00 do
11:00 h karneval pro naše nejmenší děti. Přijďte si užít karnevalovou zábavu a předvést maškarní kostýmy. Na děti a jejich doprovod se těší Danča.
V sobotu 22. 2. 2020 se spolupodílíme s Kulturním domem
Beseda v Dačicích na Dětském karnevalu. Těšíme se na všechny
masky a zábavnou show, kterou zajistí agentura Pavla Nováka,
v prostorách Kulturního domu Beseda v Dačicích.
Aby se děti o jarních prázdninách nenudily, je pro ně v pondělí
24. 2. 2020 od 9:00 do 11:00 h připravena tvořivá dílna, tentokrát na téma vytváříme srdíčkovou dekoraci do bytu. Dílna proběhne v prostorách DDM a cena dílny je symbolických 20 Kč. Pod
vedením Danči to všichni hravě zvládnou.
Pro dospělé zájemce je určena jarní keramická dílna, která
proběhne ve čtvrtek 27. 2. 2020 od 17:00 do 19:00 h v DDM pod
vedením Jarky Bačákové. S sebou si vezměte starší oblečení, které
si můžete ušpinit a přezůvky. Tento kurz je kapacitně omezen, proto je potřeba se na něj telefonicky přihlásit do pondělí 24. 2. 2020
na tel. čísle 602 125 597. Cena kurzu (včetně materiálu, glazování
a vypálení) je 250 Kč.
Od března 2020 opět nabízíme kurz anglického jazyka pro
prarodiče s dětmi. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 602 125 597
nebo na 724 078 677, a to do konce února. Termín kurzu bude
upřesněn podle možností účastníků. Bližší info na www.ddmjh.cz.
Přestože jsme uprostřed zimy, je potřeba myslet na léto. Na
našich webových stránkách najdete nabídku letních pobytových
a příměstských táborů pro všechny věkové kategorie dětí. Tábory
jsou u dětí velmi oblíbené a kapacity omezené. Proto se rozhodujte
rychle, než volná místa dojdou.

Sportovní okénko
Přijďte fandit :
Kuželky
IKLM muži první liga
8. 2.

14:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice
- TJ Třebíč

22. 2.

14:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice
- KK Lokomotiva Tábor

1. 2.

10:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice C
- TJ Start Jihlava

8. 2.

10:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice B
- KK Slavoj Žirovnice

15. 2.

10:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice C
- TJ Sokol Slavonice

22. 2.

10:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice B
- TJ Lokomotiva Valtice

Městská hala

TJ Centropen Dačice B
- České Velenice

3KLM

Volejbal
4. 2. 18:00 h

Můžete se zapojit:
Stále probíhá cvičení žen každé úterý a čtvrtek od 19:30 h v Sokolovně. Cvičení mužů od 20:00 h také v Sokolovně. Cvičení je nenáročné, zapojit se může každý.

--- inzerce ---

OKÉNKO DO DAČICKÉHO DOMEČKU

Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
IČ: 00246476
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Vychází 1 x měsíčně v nákladu 3.200 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků

Nemocnice Pelhřimov,
příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru

všeobecnou sestru

--- inzerce ---

V letošním roce budou opět dačické mažoretky bojovat o přední umístění na republikových, evropských i světových soutěžích
v mažoretkovém sportu. Děvčata jsou velmi šikovná a kromě klasických hůlek využívají ve svých skladbách také pom-pomy a zařazují ve větší míře různé akrobatické prvky.
Protože nácvik skladeb je časově i fyzicky náročný, každý rok
připravují trenérky pro své svěřenkyně vánoční večírek, který je ve
větší míře věnován ochutnávání cukroví, pochvalám za úspěchy
a zlepšení, kterých děvčata dosahují, a hlavně zábavě.
Držte jim palce, aby se jim dařilo i nadále krásně reprezentovat
naše město i DDM na všech soutěžích. Holky, jsme s vámi.
Dačický Domeček

Bližší informace na www.nempe.cz
nebo na tel. 565 355 121

Číslo: 2/2020, ročník devátý
Datum vydání: 31. 1. 2020
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
distribuce zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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Kulturní dům Beseda

Kino Beseda

1. února, sobota, 15:00 h
Pyšná princezna
Muzikálová pohádka

2. února, neděle, 17:00 h
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST, český film, 2D
česky, vstupné 120 Kč

3. února, pondělí, 17:00 h
Veřejné projednávání na téma:
Rekonstrukce Palackého náměstí

5. února, středa, 19:00 h
KRÁLÍČEK JOJO, komedie, 2D
české titulky, vstupné 120/100 Kč

4. února, úterý, 19:00 h
Dva nahatý chlapi
Bláznivá komedie

7. února, pátek, 19:00 h
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST, český film, 2D
česky, vstupné 120 Kč

10. února, pondělí, 17:00 h
Fórum Zdravého města Dačice

9. února, středa, 17:00 h
VLASTNÍCI, český film, 2D
česky, vstupné 50 Kč

15. února, sobota, 20:00 h
Hasičský bál
22. února, sobota, 14:00 h
Dětský karneval s Pavlem Novákem
a duchem hraček
Karneval plný zábavy, her, soutěží, písniček
a tancování s Pavlem Novákem a DDM Dačice
29. února, sobota, 19:30 h
Městský ples
Zahajuje HarpRockTrio Můra, vystoupení Rinceoirí - irské tance, hraje Fordance orchestra.
Připravujeme:
6. března až 8. března
Dačické kejklování
Permanentky na celý festival již v prodeji
3. dubna
Akustický koncert Janka Ledeckého

Info o předpodeji – sledujte facebook
a www.besedadacice.cz

Klub Béčko
1. února, sobota, 20:00 h
Únor bílý pole sílí... párty v bílém
8. února, sobota, 20:00 h
Valentýn párty
15. února
Zavřeno (Hasičský bál)

Katolický dům
a RC Křižovatka
1. února, sobota, od 20:00 h
Ples „Na vodě“
Tradiční ples Katolického domu Dačice plný
překvapení, soutěž o hodnotné ceny, hraje
kapela FREE BAND (Znojmo), předprodej
vstupenek: Galanterie, Božena Vrbová, Palackého nám. 36, vstupenky: předprodej
120 Kč, na místě 150 Kč.
12. února, středa, od 17:30 h
Bezodpadová domácnost
Přednáší Mgr. Ivana Veselá. Pro děti otevřena hernička.

12. února, středa, 10:00 h
ŽENSKÁ NA VRCHOLU, komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč
14. února, pátek, 19:00 h
CHLAP NA STŘÍDAČKU, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
16. února, neděle, 17:00 h
CHLAP NA STŘÍDAČKU, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

Připravujeme:
8. března, neděle, od 15:00 h
Lurdy - cestovatelská beseda
Přednáší František Talíř
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 až 18:00 h
Dopolední cvičení - každou středu od 8:30
do 9:30 h v klubovně s Hanou Kopečkovou

19. února, pátek, 19:00 h
MODELÁŘ, český film, 2D
česky, vstupné 120 Kč
21. února, pátek, 19:00 h
BIRDS OF PREY: (Podivuhodná proměna
Harley Quinn), dobrodružný, 2D
český dabing, vstupné 120 Kč
23. února, neděle, 17:00 h
JEŽEK SONIC, rodinný, 2D
český dabing, vstupné 130/110 Kč
25. února, úterý, 18:00 h
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II., animovaný, 2D
český dabing, vstupné 120/100 Kč
26. února, středa, 18:00 h
ZAKLETÉ PÍRKO, pohádka, 2D
česky, vstupné 120/100 Kč

(správný dech, postoj, pružnost i pevnost,
posílení i relaxace, otevřená herna pro děti,
podložky ani přezůvky netřeba)
Setkávání nad Biblí – každé úterý 16:00 až
17:00 h (bez věkového omezení)
Cvičení pro zdraví - každou středu 17:30 až
18:30 h (bez věkového omezení)
Stolní tenis pro veřejnost – každou středu
od 18:30 do 20:30 h a každou neděli od 9:30
do 11:30 h (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

21. února, pátek, 18:00 h
Benefiční wheelchair
Hudba ABNORMAL FRESH, vybírá se na nový
vozík pro Marka Jakeše
29. února
Zavřeno (Městský ples)
www.besedadacice/klub-becko/

Městské muzeum a galerie
13. února, čtvrtek, 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Mgr. Pavel Macků: Pfaffenschlag – život v pozdně středověké vsi. Přednáška s fotoprojekcí.
23. února, neděle, 14:00 h
Masopustní obchůzka městem
Začátek u radnice ve 14:00 hodin.
Sraz masek od 13:00 hodin v KD Beseda.
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HASIČSKÝ PLES

Který se koná v sobotu 15.2.2020 od 20:00 v KD Beseda Dačice

Předprodej vstupenek od 10.1.2020 v Infocentru MěÚ Dačice

Cena: 180 Kč

www.dacice.cz

červen

pokračování Kalendáře akcí na rok 2020
6. 6.
6. 6.
9. 6.
B
13. 6.
13. 6.
14. 6.
19. 6.
19. 6. - 30. 8.
19. 6. - 30. 8.
20. 6.
20. 6.

červenec

27. 6.

TURNAJ VE FOTBALU – mladší přípravky t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
MODELKA XXL oEJWBEFMOÓQǲFETUBWFOÓ t,MVC#ÏǏLP
TURNAJ VE FOTBALU – starší přípravky t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
XIV. DAČICKÁ MUZEJNÍ NOC t..B(%BǏJDF
TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE POPÁTÉ t..B(%BǏJDF
JIŘÍ NOVÁK: FOTO�HOUBO�HUMOR t..B(%BǏJDF
LETŇÁKo[BIÈKFOÓLVMUVSOÓIPMÏUBOBMFUOÓTDÏOǔW[ÈNFDLÏNQBSLVt ,%#FTFEB
TURNAJ VE FOTBALU – mladší žáci t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
KARAOKE t,MVC#ÏǏLP
TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE POPÁTÉ t..B(%BǏJDF
JIŘÍ NOVÁK: FOTO�HOUBO�HUMOR t..B(%BǏJDF

ǏFSWFOFD
ǏFSWFOFD

LETNÍ ŠKOLA PLAVÁNÍ OB,PVQBMJÝUJ%BǏJDFt54%BǏJDF
PARNÍ LÉTO

2. - 12. 7.
4. 7.

DAČICKÁ KOSTKAoLVMUVSOÓGFTUJWBMOBOÈEWPǲÓ[ÈNLVt,%#FTFEB
PIVNÍ SLAVNOSTI V CHLUMCIoSPǏOÓLt4%)$IMVNFD
ROCKFEST DAČICEoSPDLPWâGFTUJWBMt#7"..VTJDDPODFSUT

DAČICKÁ KOSTKA

99***SPǏOÓLLVMUVSOÓIPGFTUJWBMV

srpen

ZAHRADNÍ SLAVNOST oPUFWǲFOÓMFUOÓǏÓUÈSOZ t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
TRÉNINK FLORBALU oVLÈ[LBUSÏOPWÈOÓWÓDFPEEÓMǾWNǔTUTLÏTQPSUPWOÓIBMFt5+$FOUSPQFO%BǏJDF

EP
EP

24. - 25. 7.

EP
EP
TSQFO
TSQFO
TSQFO

2. 7.
3. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
5. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
12. 7.

Lenka Nová v doprovodu Petra MaláskaoLPODFSU
Princové jsou na drakaoNV[JLÈMPWÈQPIÈELB %JWBEMP1PIÈEFL
VINNETOUoEJWBEFMOÓQǲFETUBWFOÓ
POKÁČ A JAKUB DĚKANoLPODFSU
O princezně, Luciášovi a makových buchtách $;*%JWBEMP1SBIB
Hodina duchůoNV[JLÈM %JWBEMP"SUIVS
Bára Basiková s dačickým Kvítkem KBLPIPTUFN oLPODFSU
BrejleoEJWBEFMOÓQǲFETUBWFOÓ %JWBEMP1FHBT
Vlasta Redl s kapelouoLPODFSU
Petr Lüftner oLPODFSU
letní kino (film bude upřesněn)
PRAVDAoEJWBEFMOÓQǲFETUBWFOÓ %JWBEMP4&.5".'»3
JAK BYLO, KDYŽ NEBYLOoQPIÈELB %JWBEMP4&.5".'»3
Jaroslav UhlířoLPODFSU

TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE POPÁTÉ t..B(%BǏJDF
JIŘÍ NOVÁK: FOTO�HOUBO�HUMOR t..B(%BǏJDF
PARNÍ LÉTO
MEMORIÁL Ivana Kopečka, Jaroslava Kadrnožky a Rudolfa Kiesslinga v kuželkách t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
CROWN�CUPo5VSOBKESVäTUFWWLVäFMLÈDIt5+$FOUSPQFO%BǏJDF

14. 8.
15. 8.

HÁZENÍ KOZLA Z VĚŽEoIJTUPSJDLÈTMBWOPTUt,%#FTFEB
BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJOB,PVQBMJÝUJ%BǏJDFt5+$FOUSPQFO%BǏJDFB54%BǏJDF
PARNÍ LÉTO – EPQSPWPEOÈBLDFOBWMBLOÈESBäÓ t ;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
LÉTO NA NÁMĚSTÍ oGPMLPWâLPODFSUt,%#FTFEB
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ POD LIPKAMI oEFOQMOâIFSt,%#FTFEB

17. - 22. 8.
22. 8.
24. - 27. 8.

DAČICKÁ ŘEŽBA o9**SPǏOÓLǲF[CÈǲTLÏIPTZNQP[JBt.ǔTUP%BǏJDF
COUNTRYFEST DAČICE tLBQFMB%PCSÈQÈSB
KOVÁŘSKÉ DNY oQSF[FOUBDFLPWÈǲTLÏIPǲFNFTMBW,BODOâǲPWǔTBEVt406;B4%BǏJDF

29. - 30. 8.

DAČICKÉ BAROKO o99SPǏOÓLt3JDIBSEÀFEB

1. 8.
8. 8.
9. 8.

září

DEN S DAČICKÝMI DOBROVOLNÝMI HASIČI oQSPEǔUJJEPTQǔMÏt4%)%BǏJDF
KVÍZOVÝ VEČER t,MVC#ÏǏLP

[ÈǲÓ
[ÈǲÓ
[ÈǲÓ
2. 9.
3. 9.
B
5. 9.
5. 9. - 11. 10.
9. 9.
12. 9.
26. 9.

PŘESPOLNÍ BĚH v dačickém zámeckém parku t;À,PNFOTLÏIP
DNY ZDRAVÍ t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
BURČÁKOVÝ TURNAJ V TENISE t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
STŘEDA S KNIHOU V DPS DAČICE t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
BOOKSTART t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ t..B(%BǏJDF
KALYBR oUBOFǏOÓ[ÈCBWBt,%#FTFEB%BǏJDF
SPOLEK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ VYSOČINY oTQPMFǏOÈWâTUBWBǏMFOǾt..B(%BǏJDF
DUHOVÉ HŘIŠTĚoSPǏOÓLUVSOBKFt;À#/ǔNDPWÏ
DĚTSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU t .ǔTUP%BǏJDF 4%)%BǏJDF

BĚH PRO SVĚTLUŠKU t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
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říjen
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EP
ǲÓKFO
ǲÓKFO
ǲÓKFO
ǲÓKFO
1. 10.
3. 10.
3. 10.
5. - 10. 10.
6. 10.
B
13. 10.
14. 10.

prosinec

listopad

17. 10.

SPOLEK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ VYSOČINY oTQPMFǏOÈWâTUBWBǏMFOǾt..B(%BǏJDF
PODZIMNÍ DÍLNIČKY t%%.%BǏJDF
BURZA OBLEČENÍ A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
KULATÝ STŮL t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
VÝSTAVA HALLOWEEN DÝNÍ t;À,PNFOTLÏIP%BǏJDF
BOOKSTART t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
PODZIMNÍ FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
DEN SENIORŮ S ČESKOU KAPELOU oTÈM,%#FTFEBt,%#FTFEB
MĚSTO DAČICE ČTE t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA oTFULÈOÓQSPQǲFEÝLPMÈǏLZBKFKJDISPEJǏFt;À#/ǔNDPWÏ
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2020 t..B(%BǏJDF
SOVA ÁMOSKAoTFULÈOÓTQǲFEÝLPMÈLZ t;À,PNFOTLÏIP
STŘEDA S KNIHOU t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
DÝŇOVÁNÍ t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF

17. 10. - 22. 11.
24. 10.

MAŽORETKY STOKRÁT JINAK – Vlastimil Sítař EBǏJDLÏ UFMǏTLÏBKFNOJDLÏNBäPSFULZWFGPUPHSBöJt..B(%BǏJDF
HALLOWEEN PARTY t,%#FTFEB

EP
MJTUPQBE

MAŽORETKY STOKRÁT JINAK – Vlastimil SítařEBǏJDLÏ UFMǏTLÏBKFNOJDLÏNBäPSFULZWFGPUPHSBöJt..B(%BǏJDF
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ oTWÈOPǏOÓUFNBUJLPVt%%.%BǏJDF
PEDIGOVÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ t%%.%BǏJDF
KURZY HÁČKOVÁNÍ t%%.%BǏJDF

MJTUPQBE
MJTUPQBE
MJTUPQBE
MJTUPQBE
3. 11.
4. 11.
4. 11.
5. 11.
7. 11.
7. 11.
11. 11.
11. 11.
14. 11.
21. 11.
18. 11.
28. 11.
28. 11.
29. 11.
29. 11. - 23. 12.

EP
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
1. 12.
4. 12.
4. 12.
5. 12.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO SENIORY S VNOUČATY t%%.%BǏJDF
GYMNASTICKÝ TROJBOJWNǔTUTLÏTQPSUPWOÓIBMFt5+$FOUSPQFO%BǏJDF
FANTASTICKÁ KNIHOVNA t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
STŘEDA S KNIHOU t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
8 A PŮL EUROoEJWBEMPt,%#FTFEB
BOOKSTART t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ oQJFUOÓBLUZW%BǏJDÓDIt.ǔTUP%BǏJDFBƎ40FLER JARMARK S OKÉNKEM t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
SV. MARTIN V DAČICÍCH oTWǔUâMLPWâQSǾWPETQǲÓKF[EFNTW.BSUJOBt..B(%BǏJDF
ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV WFTQPSUPWOÓIBMF4À50%BǏJDF t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
DNEŠNÍ VEČER PATŘÍ VÁM oPDFOǔOÓTQPMLǾ[BEPCSPWPMOJDLPVQSÈDJt,%#FTFEB
ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
ADVENTNÍ DÍLNA t,BUPMJDLâEǾN%BǏJD
VĚNEČEKo[ÈWǔSFǏOâQMFTLVS[ǾUBODF t,%#FTFEB
ZVONKOVÝ PRŮVOD BSP[TWÓDFOÓWÈOPǏOÓIPTUSPNVt..B(%BǏJDF
KOUZELNÝ SVĚT LOUTEKoWÈOPǏOÓWâTUBWB t..B(%BǏJDF
KOUZELNÝ SVĚT LOUTEKoWÈOPǏOÓWâTUBWB t..B(%BǏJDF
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VÁNOČNÍ DÍLNA t;À,PNFOTLÏIP
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V BABY CLUBU t%%.%BǏJDF
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ t;6À%BǏJDF
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU t%%.%BǏJDF
VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI t%%.%BǏJDF
VÁNOČNÍ BESÍDKA V BABY CLUBU t%%.%BǏJDF
JEŽÍŠKOVA VNOUČATA s mateřskou školou t ;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF

FLORBALOVÝ TURNAJ RODIČŮ A DĚTÍ / TURNAJ PRO DOSPĚLÉ t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
SALÁMOVÝ TURNAJ V KUŽELKÁCH t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISEQSPISÈǏFOFISBKÓDÓNJTUSPWTLÏTPVUǔäFt ,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
VÁNOCE PRO SENIORY v DPS Dačice t;À,PNFOTLÏIP
VÁNOCE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY t;À,PNFOTLÏIP
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA – TFULÈOÓQSPQǲFEÝLPMÈǏLZBKFKJDISPEJǏFt;À#/ǔNDPWÏ
ČERTOVSKÁ ŠKOLA aneb Nadílka trochu jinak t;À,PNFOTLÏIP
MIKULÁŠ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY – TFULÈOÓQSPQǲFEÝLPMÈǏLZBKFKJDISPEJǏF t;À#/ǔNDPWÏ

13. 12.

MIKULÁŠ NA NÁMĚSTÍ t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
VÁNOČNÍ JARMARK t..B(%BǏJDF

16. 12.
17. 12.
18. 12.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ t;À#/ǔNDPWÏ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ QSPEǔUJ[NBUFǲTLâDIÝLPM t ;À#/ǔNDPWÏ
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ QSPTFOJPSZW%14%BǏJDFt;À#/ǔNDPWÏ

18. 12.
19. 12.

KRÁMEK LOVCŮ PEREL t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ oWÈOPǏOÓQPIÈELBt,%#FTFEB
ŽIVÝ BETLÉMW,BODOâǲPWǔTBEVt%45ZM%BǏJDF

22. - 23. 12.

20

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

