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Jak to vidím aneb co nás čeká v roce 2020
Tak máme za sebou další rok. Mám pocit, že Vánoce jsou už snad dvakrát ročně a že články o tom, co nás čeká v novém roce,
píši čím dál častěji. Asi to bude věkem.
Nicméně, pojďme si říct, co nás letos se zdá, že ho po všech těch peripetiích kteří tudy chodí do práce nebo jenom tak
čeká. Pro rok 2020 jsme si naplánovali pří- otevřeme na zimu 2020/2021. Příznivce na procházku. Pokračovat budeme i v zajmy ve výši 220.068.277,13 Kč a výdaje ve zdravého životního stylu snad potěší to, teplování bytových domů, a tak po bytovvýši 251.163.603,78 Kč, schodek tedy činí že chceme ve sportovní hale zřídit saunu, kách v Sokolské a Komenského ulici dojde
31.095.326,65 Kč a předpokládáme, že ho začneme projektovat parkourové hřiště na bytový dům čp. 162 na Třídě 9. května.
uhradíme z peněz, které jsme v minulosti a doplníme skatepark o nové překážky. Dokončíme stavební úpravy budovy SDH
našetřili. Z rozpočtu je určeno na investi- Pokud jde o dopravu, tak zřídíme další par- v Lipolci, opravíme silniční most ve Velkém
ce 79.310.247,18 Kč, což je 31,6 % výdajů. koviště v ulici Jiráskova, kde se obyvatelé Pěčíně, vybudujeme přístřešek v Borku
Z tohoto pohledu jde o rozpočet výrazně paneláků neustále potýkají s nedostatkem a v Dolních Němčicích, v Malém Pěčíně odzaměřený na rozvoj Dačic.
parkovacích míst. Nové parkoviště s 68 bahníme biologický rybník, opravíme silniO jaké investice jde? Zmíním jenom ty parkovacími místy vznikne v ulici Berky ci z Dolních Němčic do Hostkovic.
nejvýznamnější nebo nejzajímavější, proto- z Dubé. I v příštím roce budeme intenzivJak vidno, je před námi opět náročný rok.
že kompletní výčet by byl dlouhý a je navíc ně jednat s Jihočeským krajem o obchvatu Jsem ale přesvědčen, že s takovými lidmi,
vyvěšený na internetových stránkách měs- Dačic, který se podařilo prosadit do Národ- jako máme na úřadě, a s Vaší podporou
ta. Jednoznačně nejvýznamnější investicí ního investičního plánu právě schváleného zvládneme, jestli ne všechny, tak alespoň
je dokončení přístavby ZŠ Komenského, tu Vládou ČR. Obyvatele Peráčku určitě po- významnou část úkolů, které jsme si na
začnou děti využívat v září 2020. Budeme těší, že se letos konečně dostane na ryb- sebe pro rok 2020 vymysleli.
pokračovat v rekonstrukcích kotelen v Ma- ník Peráček. Projektujeme i další rybníky,
Svým kolegům přeji hodně síly a všem
teřské škole Dačice, a tentokrát dojde na a to pod Hostkovicemi nebo pod Prostřed- nám přeji hodně zdraví, pohody a alespoň
pracoviště v Bratrské ulici.
ním Vydří. Chceme osadit cestu od vlako- tu příslovečnou špetku štěstí nejenom
Investicí, kterou už slibujeme několik vého nádraží ke školce Za Lávkami veřej- v roce 2020.
let, je výstavba kluziště a v současné době ným osvětlením, což udělá radost všem,
Karel Macků, starosta

Nejstarší občanka města oslavila 100. narozeniny
Dne 13. 12. 2019 poblahopřál starosta města Ing. Karel Macků nejstarší občance města Dačice, paní Vlastě Kovářové k významnému životnímu jubileu, kterého se v předvánočním čase dožívá.

Paní Kovářová se narodila ve Velkém Jeníkově do početné rodiny, ve které bylo celkem sedm dětí, dvě o něco málo mladší sestry
dosud žijí.
Základní školu navštěvovala v Olšanech a tzv. měšťanku ve Strmilově. V Bratislavě zahájila studium na Učitelském ústavu, ale
vzhledem k politickým událostem roku 1939 – vznik Slovenského

štátu - byla nucena odejít a dokončit studium v Moravských Budějovicích.
Celý profesní život od roku 1940 pracovala jako učitelka – začínala v Olšanech u Dačic, dalšími štacemi byla např. Jemnice, Studená,
Strmilov, Palupín, nejdéle však od roku 1955 na ZŠ Komenského
v Dačicích, kde učila především matematiku, fyziku a chemii. V pedagogické činnosti pokračovala nějaký čas i v důchodu na školách
v blízkém okolí, např. v Budči, Slavonicích nebo i na zemědělské
škole v Dačicích. Je poslední z generace kantorů ze „staré školy
Komenského“, např. paní Kreutzová, manželé Tůmovi, pánové Liška, Klenka, Fuka, Dr. Cejnar...
V roce 1953 paní Kovářová poznala na jednom ze svých dalších
působišť v Heřmanči svého budoucího manžela pana Ottu Kováře,
který také své poslání učitele ukončil ve Starém Hobzí.
Nyní se od dvou dětí těší ze 4 vnoučat, 5 pravnoučat a v nejbližších dnech rodina očekává narození 6. pravnoučete.
Paní Kovářová žije v Dačicích v rodinném domku; těší ji zahrádka,
výlety autem po okolí - zejména míst mládí a učitelského působení,
také četba knih a novin, dokonce čte v německém jazyce, a když
nezná slovíčko, najde si ho ve slovníku.
I my přejeme vitální jubilantce vše nejlepší, především pak hodně zdraví, spokojenosti a radosti do každého nového dne.
Markéta Šťastná, matrikářka
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Slovo místostarosty
Jsme na počátku nového roku, proto mi na úvod dovolte nám všem popřát hodně štěstí, zdraví a úspěchů v nadcházejícím
roce.
Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání mimo jiné schválilo rozpočet
města pro následující rok. Pro rok 2020 je
v rozpočtu města Dačice vyčleněna částka
ve výši 22 mil. korun na opravy a 2,25 mil.
korun na investiční akce, které bude zajišťovat odbor správy majetku.
Jednoznačně největší opravou v letošním roce bude akce, která se nám přesunula z roku loňského, a to je oprava mostu
přes řeku Moravská Dyje ve Velkém Pěčíně. Na tuto opravu je v rozpočtu vyčleněna částka 11 mil. korun, v tomto případě máme již
vybraného zhotovitele stavby. Další významnou opravou je rekonstrukce vodovodního řadu v místní části Dolní Němčice. Opravu
havarijního vodovodu jsme započali již v roce 2019, kdy byl opraven úsek v délce cca 700 bm a v letošním roce bychom chtěli navázat II. etapou s předpokládanými náklady 2 mil. korun.
Pro opravy komunikací je vyčleněna částka ve výši 3,5 mil. korun.
Bude se jednat zejména o opravu silnice vedoucí z Dolních Němčic směrem na Hostkovice, opravu místní komunikace v Bílkově,
opravu cesty k hřišti v Borku, opravu cesty vedoucí k Podcestnému
mlýnu a opravu lesní cesty v Kázku. V Dačicích bychom rádi zreali-

zovali opravu chodníků v ulici Tyršova a opravu chodníku směrem
k vlakovému nádraží včetně vybudování místa pro přecházení.
Město Dačice vlastní celkem 44 rybníků, proto i v tomto roce navážeme na jejich opravy. Máme v plánu odbahnění biologického
rybníku v místní části Malý Pěčín v hodnotě 1 mil. korun a opravu
hráze s okamenováním v místní části Prostřední Vydří.
I v případě oprav se snažíme hledat vhodné dotační tituly, abychom mohli čerpat peníze mimo rozpočet města. Jedná se např.
o rekonstrukci rybníku v Malém Pěčíně s předpokládanými náklady 3,5 mil., opravu kapličky v Dolních Němčicích v částce 400 tis.
V případě přidělení dotace budou tyto opravy zařazeny do rozpočtu města.
Jak jsem již uvedl na začátku, odbor správy majetku bude zajišťovat i některé investice, z nichž největší bude výstavba parkovacích stání v ul. Jiráskova v hodnotě 2 mil. korun. Mimo výše uvedeného výčtu budeme provádět i mnoho drobných oprav, na které je
v rozpočtu města vyčleněna částka 750 tis. korun. Z důvodu velké
časové náročnosti příprav každé opravy budeme pracovat na projektových dokumentacích i pro nadcházející roky.
Pevně věřím, že se nám v letošním roce podaří zrealizovat všechny naplánované opravy.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání konaném 11. 12. 2019 mimo jiné:
• schválilo obecně závaznou vyhlášku
o místních poplatcích,
• schválilo obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za komunální odpad
(sazba poplatku činí 660 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok),
• schválilo rozpočtové opatření č. 22/2019
v těchto objemech: příjmy -7.815.797,99
Kč, výdaje -18.300.000,00 Kč, financování
-10.484.202,01 Kč,
• schválilo rozpočet města na rok 2020
v těchto objemech: příjmy 220.068,28
tis. Kč, výdaje 251.163,60 tis. Kč, schodek
rozpočtu -31.095,32 tis. Kč, financování
– splátky jistiny přijatého úvěru -2.334,00
tis. Kč, financování – použití finančních
prostředků z minulých let 33.429,32 tis. Kč,
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu
města Dačice na roky 2021–2023,
• schválilo postup a seznámení veřejnosti
s architektonickými návrhy plánované
rekonstrukce Palackého náměstí,
• schválilo přidělení grantu v roční výši
100.000 Kč Diecézní charitě Brno, oblastní charitě Jihlava, na zajištění provozu
šatníku v roce 2020 a 2021,
• schválilo přidělení grantu Diecézní charitě
Brno, oblastní charitě Jihlava, na poskytování osobní asistence v roce 2020 a 2021
dle podmínek uvedených ve smlouvě,
• schválilo poskytnutí finančního daru ve
výši 130.000 Kč Centru sociálních služeb
Jindřichův Hradec na provoz Domova seniorů v Dačicích v roce 2019,
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• schválilo poskytnutí finančního daru ve
výši 30.000 Kč Jihočeské hospodářské
komoře, oblastní kanceláři J. Hradec, na
základě splnění podmínek obsažených
ve smlouvě.
Rada města na své 30. schůzi konané
27. 11. 2019 mimo jiné:
• schválila kalkulaci ceny stočného na rok
2020 pro město Dačice a místní části a dotaci ceny stočného v místních částech bez
možnosti připojení na centrální ČOV (cena
stočného 32,71 Kč/m3 bez DPH),
• jmenovala Bc. Martina Rychlíka ředitelem
Městského muzea a galerie Dačice na
dobu neurčitou s platností od 1. 4. 2020,
• schválila poskytnutí peněžního daru ve
výši 5.000 Kč panu Richardu Šedovi na
vydání CD hudebního souboru Capella
Ornamentata,
• schválila darovací smlouvu mezi městem Dačice a MDDr. Ivanou Skořepovou
a darovací smlouvu mezi městem Dačice
a MUDr. Dagmar Lacinovou o darování
finančních prostředků na nákup vzrostlých stromů,
• schválila vyhlášení 8. kola veřejné nabídky na prodej komerčních pozemků p. č.
2271/6 o výměře 1.382 m2 a p. č. 2271/202
o výměře 36 m2 za kupní cenu ve výši
1.100 Kč/m2,
• schválila Ceník pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva
k nemovitostem ve vlastnictví města Dačice platný a účinný od 28. 11. 2019,
• schválila Směrnici rady města č. 4/2019
o postupu při poskytování informací dle

•
•

•

•

•

•

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
schválila nabídku volného startovacího
bytu č. 7 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti,
schválila výši měsíčního nájmu u nově obsazovaných bytů v DPS pro rok 2020 zvýšit na – 65 Kč/m2 podlahové plochy bytu
a za podmínky pravidelného čerpání sjednaných sociálních služeb uvedených ve
smlouvách, pokud nový nájemce nebude
čerpat sjednané sociální služby uvedené
ve smlouvě, bude upraveno nájemné na
84 Kč/m2 podlahové plochy bytu,
schválila poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, jejichž nezletilému dítěti je
vyplácen příspěvek na péči, a rodinám,
které se pohybují na hranici chudoby,
celková výše mimořádných finančních
výpomocí činí 36.000 Kč,
udělila příspěvkové organizaci Mateřská
škola Dačice souhlas s přijetím věcného daru „drobný materiál“ v hodnotě
1.500,00 Kč na akci Česko zpívá koledy
2019 od firmy PAS-D s. r. o., Dačice a věcného daru „drobný materiál“ v hodnotě
2.000,00 Kč na akci Česko zpívá koledy
2019 od firmy CENTROPEN a. s., Dačice,
schválila rozpočtové opatření č. 21/2019
v těchto objemech: příjmy 3.052.354,00
Kč, výdaje 2.910.452,00 Kč, financování
-141.902,00 Kč,
schválila Plán kontrolní činnosti na rok
2020,

www.dacice.cz
• schválila dokumenty „Audit krajiny“
a „Uhlíková stopa“, které byly zpracovány
z poskytnuté dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci projektu
„Udržitelné využívání území v Dačicích
a místních částech“.
Rada města na své 31. schůzi konané
4. 12. 2019:
• doporučila zastupitelstvu města schválit architektonický návrh vybrané části
Palackého náměstí zpracovaný kanceláří
JPS J. Hradec s. r. o.
Rada města na své 32. schůzi konané
9. 12. 2019:
• změnila usnesení rady města ze dne
4. 12. 2019 a doporučila zastupitelstvu
města seznámit veřejnost s předloženými architektonickými návrhy vybrané
části Palackého náměstí včetně veřejného projednání.
Rada města na své 33. schůzi konané
12. 12. 2019:
• schválila usnesení: město Dačice, jako

vlastník pozemků s lesním porostem zařazených v LHC Městské lesy Dačice, souhlasí, aby společnost Městské lesy Dačice
s. r. o. byla příjemcem dotací na zalesnění
kalamitních holin.
Rada města na své 34. schůzi konané
17. 12. 2019 mimo jiné:
• schválila vyhlášení Veřejné nabídky na
prodej stavebního pozemku p. č. 2945/24
v k. ú. Dačice pro výstavbu rodinného
domu v lokalitě „Za Školou“ v Dačicích –
III. etapa – 16. kolo,
• schválila rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti
kultury a v oblasti školství na rok 2020,
• schválila střednědobé výhledy rozpočtu
příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury a v oblasti
školství na roky 2021 a 2022,
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Dačice s. r. o. na akci
„Rekonstrukce bytu č. 4 v domě 303/I
v Dačicích“ za celkovou cenu 475.188,07

•

•
•
•

•

Kč bez DPH a s termínem dokončení do
31. 3. 2020,
schválila vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na
zhotovitele projektové dokumentace
akce s názvem „Výstavba ZTV Za Školou,
II. etapa“,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Zateplení domu 162/V, Tř.
9. května Dačice“,
schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Víceúčelová plocha
v areálu sportovního stadionu v Dačicích“,
schválila rozpočtové opatření č. 23/2019
v těchto objemech: příjmy 5.960.175,37
Kč, výdaje 250.574,14 Kč, financování
– 5.709.601,23 Kč,
udělila souhlas s přijetím finančního daru
pro Školní jídelnu Dačice ve výši 2.645,00
Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy, Komenského na období od
2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,

Vítání občánků
V sobotu 7. listopadu 2019 přivítal starosta města Karel Macků společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni nové občánky. Přivítány
byly děti: Emma Bugnovská, Marie Čeloudová, Ondřej Hes, Ela Holzäpfelová, Anna Králíková, Petr Novák, Adéla Pospíchalová
a David Vesecký.

Přechod televizního vysílání na DVB-T 2
v městských bytech

Blahopřání do Velkého Pěčína

Na jaře roku 2020 bude ukončeno dosavadní vysílání a dojde k přechodu na vysílání
DVB-T2. V městských bytech budou antény
na toto nové vysílání připraveny. Nájemníci,
kteří mají nové televize s DVB-T2, by neměli mít s novým vysíláním žádný problém.
Nájemníci, kteří mají starší televize, si musí
pořídit „Set-top boxy“ a nebo si koupit nové televize s DVB-T2
přijímačem.
Martina Bénová, vedoucí OSB

Koncem listopadu oslavil krásné 75. narozeniny
pan František Benda, rodák z Velkého Pěčína.
Zástupci občanské komise popřáli oslavenci za
celou obec mnoho štěstí,
pevné zdraví a radosti ze
života.
Jaroslava Hroudová,
kronikářka

PYŠNÁ PRINCEZNA
pohádkový muzikál

v sobotu 1. února v 15:00 h
Předprodej vstupenek zahájen 8. ledna v 15:00 h. Cena děti 50 Kč (na místě 60 Kč),
dospělý 90 Kč (na místě 100 Kč) sleva na SeniorPas a ZTP
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Příspěvky z prostředků města
na rok 2020
Rada města vyhlásila na svém jednání dne 17. 12. 2019
možnost ucházet se o příspěvky z prostředků města na rok
2020. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 20. 1. 2020
do 31. 1. 2020 do 14:00 h.
V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského
úřadu Dačice. Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku města Dačice včetně Zásad poskytování podpor města Dačice a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na
rok 2020 jsou k dispozici na internetových stránkách města Dačice
www.dacice.cz nebo na finančním odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.cz).
Žadatelem o příspěvek může být pouze fyzická nebo právnická osoba působící v oblasti péče o mládež, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit,
prevence kriminality a ochrany životního prostředí za podmínky,
že má sídlo na území města Dačice, nebo nesídlí ve městě Dačice, avšak její činnost se týká občanů města Dačice. Žadatelem
o příspěvek nemůže být právnická osoba, jejímž zakladatelem
nebo zřizovatelem je Česká republika nebo územně samosprávný
celek.
Martina Havlíková, odbor finanční

Papír a plasty
individuální svoz od domu
Svoz papíru a plastů shromážděných ve sběrných nádobách zapůjčených do jednotlivých domácností pokračuje
i v roce 2020.
Aktuální svozový kalendář je pro zájemce k dispozici na následujících místech:
• webové stránky města (www.dacice.cz) – sekce „PRAKTICKÉ INFORMACE“,
• sídlo svozové společnosti FCC Dačice, s.r.o. (ul. U Stadionu 50,
Dačice),
• Městský úřad Dačice - odbor životního prostředí (ul. Krajířova 27,
Dačice – I. patro, kancelář č. dv. 122),
• Městský úřad Dačice - infocentrum (Palackého nám. 1, Dačice),
• e-mailem (žádost směřujte na e-mailovou adresu: odpady@dacice.cz).
Samozřejmě i nadále si lze zapůjčit nádoby potřebné na sběr
obou komodit pro potřebu vlastní domácnosti. Tyto nádoby jsou
připraveny k vyzvednutí v areálu společnosti FCC Dačice, s.r.o.
(adresa viz výše) vždy ve všední
dny od 7:00 do 16:00 h. Zájemce
předloží občanský průkaz a složí
vratnou kauci ve výši 200 Kč za
jednu zapůjčenou nádobu, nebo
200 Kč za zapůjčení sady obou
sběrných nádob.
Pro úplnost připomínáme, že nádoby, které mají být svezeny,
musí být připraveny ve stanovený svozový den nejpozději do
6:00 h ráno.
Případné dotazy zodpoví:
• Jaroslav Horák, MěÚ Dačice - (384 401 281,
e-mail: odpady@dacice.cz)
• FCC Dačice, s.r.o. - 384 420 001
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí
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Vyhlášení grantu
„Volnočasové aktivity dětí
a mládeže na roky 2020 a 2021“
Rada města vyhlásila na svém jednání dne 17. 12. 2019
grantový program „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na
roky 2020 a 2021“.
Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 20. 1. 2020 do
31. 1. 2020 do 14:00 h. V této lhůtě musí být žádost doručena
podatelně Městského úřadu Dačice. Tiskopisy potřebné k podání
žádosti o přidělení grantu města Dačice včetně Zásad poskytování
podpor města Dačice a Grantového programu jsou k dispozici na
internetových stránkách města Dačice www.dacice.cz nebo na finančním odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.cz).
Martina Havlíková, odbor finanční

Jihočeský kraj vyhlásil dotace
na opravy památek
Od 2. do 17. ledna 2020 (do 12:00 h) mají vlastníci památkově chráněných objektů možnost podat žádost o poskytnutí
finančního příspěvku do dotačního programu Kulturní dědictví.
Jihočeský kraj vyhlásil v rámci tohoto programu šest opatření:
• Opatření č. I. Movité kulturní dědictví - podpora zachování
a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem
na zachování kulturně historické podstaty, vhodného umístění
a využití.
• Opatření č. II. Obnova drobné sakrální architektury - podpora
zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií.
• Opatření č. III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově
chráněných územích - obnova a zachování nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou, ale nacházejí
se v plošně památkově chráněném území, za použití tradičního
stavebního, materiálového a technologického řešení.
• Opatření IV. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek - podpora kvalitní přípravy obnovy kulturních památek,
která nezbytně vyžaduje provedení průzkumů.
• Opatření V. Nemovité kulturní památky - podpora obnovy
a zachování NKP s důrazem na zachování památkové podstaty
objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou
prezentaci nemovitého kulturního dědictví.
• Opatření č. VI – Obnova pietních míst – obnova pohřebišť
a pomníků (vzniklých do roku 1940) s důrazem na zachování jejich kulturně historických hodnot a tradičního vzhledu (bez ohledu zda jsou památkově chráněny či nikoli).
Kontakty: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení
administrace dotačních programů, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Opatření I., II., IV, VI., Eva Kordíková, tel. 386
720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz; Opatření III., V. Mgr.
Klára Hlachová Korostenská, tel. 386 720 318, e-mail: hlachova@
kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386
720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Změna na odboru správy budov MěÚ Dačice
Od 1. 1. 2020 bude na odboru správy budov změna. Ing. Jiří
Koudelka odchází do důchodu a jeho místo zaujme nová pracovnice Jitka Žaloudková. Služební číslo telefonu zůstává stejné.
Děkujeme kolegovi za dosavadní práci a přejeme hodně zdraví.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

www.dacice.cz

Služba Info-foto-závady
skončila, nahradila ji aplikace
Mobilní rozhlas
Několik let sloužila občanům Dačic na městském webu
online služba Info-foto-závady, prostřednictvím které mohli
radnici upozorňovat na závady, nepořádek a vandalismus,
a následně se jim dostávalo zpětné vazby, jak bylo toto hlášení vyřešeno. O tom, že to byla služba prospěšná a využívaná, svědčí kolem dvou stovek došlých podnětů.
Tato služba rozhodně nekončí, ale od ledna roku 2020 mění platformu, na které ji bude město provozovat. Doporučujeme proto
všem majitelům chytrých telefonů, aby si stáhli do svých mobilů
aplikaci Mobilní rozhlas – Zlepšeme Česko (viz následující samostatný příspěvek). Aplikace je ke stažení zdarma na Google Play
a App Store a díky ní budete moci dál jednoduchým způsobem
oznamovat, jaké závady jste objevili a co je potřeba kde opravit.
Stačí závadu vyfotit, vybrat do jaké kategorie patří, jednoduše ji
popsat a odeslat. Je potřeba mít jenom zprovozněná mobilní data
a GPS (s informací totiž odchází i souřadnice místa, kde se závada
nachází). Pak už informaci o závadě obdrží kompetentní pracovníci
města, kteří ji v co nejkratší době vyřeší.
Pro většinu lidí jsou čistota města a veřejný pořádek jednou z priorit. Pomozte nám je udržet a využijte k tomu mobilní aplikaci –
Městský rozhlas. Za Vaši všímavost a pomoc předem děkujeme.
A pokud nejste příznivci mobilních zařízení a online komunikace,
a přesto byste rádi upozornili na nějaký nešvar, na který jste v Dačicích narazili, pak můžete věc nahlásit telefonicky nebo e-mailem
na kontakty 384 401 227, majetek@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože
v měsíci lednu 2020 bude dne 10. 1. 2020 v době od 8:30 do
12:15 h. Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové v měsíci lednu 2020 bude dne 24. 1. 2020 v době od 8:00
do 12:00 h.
Insolvenční správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I
– Dům s pečovatelskou službou.

Co všechno umí aplikace
Mobilní rozhlas
Pro zlepšení informovanosti občanů v Dačicích již druhým
rokem funguje nová služba – Mobilní rozhlas, která nahradila dřívější hojně využívané rozesílání sms zpráv přes Infokanál. Mobilní rozhlas však nabízí mnohem širší využití.
Kromě sms zpráv vám
může radnice rozesílat informace o krizových situacích, výpadcích dodávek
energií, o uzavírkách silnic, ale i pozvánky na nejrůznější akce také
e-mailem či jako hlasové zprávy. Již několik měsíců rozesílá odbor
kultury a cestovního ruchu pod názvem Novinky z radnice krátký
newsletter. Abyste ho do svých mailových schránek dostávali,
stačí si tuto službu v aplikaci jednoduše navolit, uvést e-mailovou
adresu a informace vám budou chodit pravidelně.
Díky chytré nástěnce vám neunikne žádná aktualita z úřadu,
informace z úřední desky ani pozvánka na akci.
Zmapuj to - je funkce, která od ledna zcela nahradila dřívější
webové Info-foto-závady, nabízí možnost vyfotit a poslat na úřad
náměty na zlepšení, upozornění na výmol nebo zničenou lavičku,
kompetentní osoba se již postará o nápravu.
Nechybí ani základní turistické informace o městě - památky,
restaurace a ubytování, úřady a instituce.
Ankety jsou další formou komunikace, kterou aplikace umí.
Zatím Mobilní rozhlas nepoužíváte a chcete si to vyzkoušet?
Aplikaci si zdarma stáhnete na Google Play nebo App Store. Pro
registraci si stačí vybrat ze dvou možností:
• otevřít si na webu stránku http://dacice.mobilnirozhlas.cz/,
postup je následující – zvolte Registrovat se a zde vyplňte požadované údaje. Tyto údaje si pak můžete kdykoliv přihlášením
do systému změnit nebo odhlásit.
• vyplnit registrační lístek na Infocentru Dačice, Palackého náměstí 1. Vaše údaje za vás do systému doplníme.
Zaregistrovali jste se už do Mobilního rozhlasu v Dačicích? Děkujeme. Totéž poraďte i vašemu sousedovi a známým. Jen tak budou mít všichni obyvatelé města důležité informace vždy, hned
a doslova ve své kapse.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

eNeschopenka neboli elektronická neschopenka
V tomto vydání Dačického zpravodaje se zaměříme na elektronickou neschopenku neboli eNeschopenku.
Od 1. 1. 2020 bude komunikace mezi zaměstnanci, lékaři, zaměstnavateli a Českou
správou sociálního zabezpečení probíhat
elektronicky pomocí eNeschopenky. Základem této komunikace bude ePortál České
správy sociálního zabezpečení. Na tomto
portálu mohou zaměstnavatelé už nyní online zjistit evidované pracovní neschopnosti svých zaměstnanců.
V praxi to znamená, že lékař bude informace o pracovní neschopnosti zadávat
přímo do webové aplikace na ePortálu.
Vyhledá si konkrétního pojištěnce (pacienta) a do aplikace vybere typ hlášení o průběhu pracovní neschopnosti. Zadá údaje,
které se týkají potvrzení o trvání pracovní
neschopnosti, změně pobytu, změně vycházek a ukončení pracovní neschopnosti.
Tuto neschopenku odešle prostřednictvím
aplikace na Českou správu sociálního za-

bezpečení. Pouze u pracovní neschopnosti, která je delší než 14 kalendářních
dnů pošle zaměstnavatel Okresní správě
sociálního zabezpečení informace o výši
příjmu a způsobu výplaty mzdy, aby mohla
být vypočítána a vyplacena nemocenská.
Zaměstnavatelé si mohou prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení požádat o zasílání upozornění
o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Toto upozornění obdrží do své
datové schránky.
Zaměstnanci mají i nadále povinnost
informovat o své pracovní neschopnosti
zaměstnavatele (telefonicky, SMS či e-mailem). Průkaz práce neschopného, který
vám lékař vytiskne a předá při zahájení pracovní neschopnosti, je vaším dokladem.
Máte v něm zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek,

záznam o nástupu či propuštění z lůžkové
péče, záznam o předání do péče jiného
lékaře apod. Tento průkaz předkládáte případné kontrole ze strany zaměstnavatele
a Okresní správy sociálního zabezpečení. Tak jako doposud zůstává povinnost
dodržovat režim stanovený lékařem
a povinnost umožnit kontrolu stanoveného režimu, kterou může v prvních 14 dnech
nemoci provést zaměstnavatel a poté pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení. Z tohoto důvodu v prvních 14 dnech
nahlašujete případnou změnu místa pobytu a vycházek svému zaměstnavateli. Další
povinností zůstává nahlásit zaměstnavateli trvání pracovní neschopnosti, nebo její
ukončení.
Více informací na webových stránkách
https://www.cssz.cz/web/eneschopenka.
Lada Štěrbová, odbor sociálních věcí
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Rozpočet města Dačice na rok 2020
Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání, které se konalo 11. prosince 2019, rozpočet města Dačice na rok 2020
jako schodkový v těchto objemech:
příjmy					220.068,28 tis. Kč
výdaje 					251.163,60 tis. Kč
schodek rozpočtu				
-31.095,32 tis. Kč
financování - splátka úvěru 			
-2.334,00 tis. Kč
úhrada - prostředky z minulých let 		
33.429,32 tis. Kč
K hlavním záměrům letošního roku patří:
• podpora základních škol, mateřských školek a školních jídelen,
pro které je v rozpočtu vyčleněna celkem částka 51,1 mil. Kč,
• podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací včetně jejich zimní údržby a úklidu za 31,1 mil. Kč,
• podpora vodního hospodářství celkem za 12,8 mil. Kč; zejména
pak odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) - v investicích
částka 1,2 mil. Kč,
• podpora sportovních aktivit a zájmové činnosti - celkem ve
výdajích částka 20,5 mil. Kč,
• podpora kultury s celkovými výdaji 16,1 mil. Kč,

Nedaňové příjmy

18.016,23

Příjmy z prodeje pozemků

4.502,00

Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

6.900,00

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem

11.402,00
173.388,23

Neinvestiční dotace

26.449,58

Investiční dotace celkem

15.765,26

Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hosp. činnosti
Příjmy celkem
Výdaje
Lesní hospodářství

42.214,84
4.465,21
220.068,28
tis. Kč
55,00

Obchod, služby (turismus, cestovní ruch)

1.290,00
20.912,10

Příjmy

tis. Kč

Pozemní komunikace - doprava

Daně z příjmů fyzických osob

34.850,00

Vodní hospodářství

31.900,00

Školství

24.615,29

550,00

Kultura

15.970,00

daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
daň ze samostatné výdělečné činnosti
daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba

2.400,00

Tělovýchovná činnost

Daně z příjmů právnických osob

26.100,00

Zdravotnictví

daň z příjmů právnických osob

22.500,00

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj

daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišť. životního prostředí

3.600,00
58.857,00
3.219,00
11.634,60

Ochrana životního prostřední
Sociální péče
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek

4.184,00

2.377,29
135,00
6.637,40
11.262,71
2.787,50
189,81
4.756,68

poplatky za ukládání odpadů

7.284,60

Požární ochrana

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4.350,00

Všeobecná veřejná správa

67.145,86

479,40

Finanční operace

6.260,00

poplatek ze psů

190,00

Ostatní činnosti

poplatek za užívání veřejného prostranství

128,40

Běžné výdaje

Ostatní daně a poplatky

988,72

2.286,00
171.853,36

81,00

Parkovací stání Jiráskova I. etapa

poplatek z ubytovací kapacity

80,00

Rekonstr. MK na sídlišti k Hradišťku

425,00

Příjmy za nerosty a geo práce

50,00

Rekonstr. Palackého náměstí

500,00

Rekonstr. silnice II/408

307,80

poplatek ze vstupného

Daň z hazardních her
Příjmy za řidičská oprávnění
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy

1.580,00
500,00
6.700,00
143.970,00

Rekonstr. MK v lokalitě Za Lávkami

2.000,00

300,00

Parkoviště v ul. Berky z Dubé

5.200,00

Rezerva na investice

1.000,00

3.897,10

Měřič rychlosti pro MP

400,00

8.986,60

Výstavba cyklost. v k.ú. Dačice a Bílkov

280,00

příjmy z pronájmu pozemků (i lesy,rybníky)

1.941,20

Rekonstr. lávky u Homolkova mlýna

150,00

příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti

7.045,40

Kanalizace a vodovod Hostkovice

117,20

Rekonstr. vod. a kanalizace D. Němčice

554,04

Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu majetku

Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku

204,34

Příjmy z podílů na zisku a dividend

2.700,00

VO cesty z vlak. nádraží Za Lávky

1.250,00

Přijaté sankční platby a vratky

1.207,82

Nákup nemovitostí podle potřeby

2.000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

892,69

Kanalizace Hostkovice - D. Němčice

131,30

Přijaté splátky půjček

127,68

Kanalizace a vodovod Lipolec

440,60
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480,00

VÝDAJE

tis. Kč

Výstavba rybníka na Lipoleckém potoku

203,00

Běžné včetně

171.853,36

Výstavba rybníků na Prostředním potoku

294,10

Kapitálové výdaje

Rybník Peráček

6.755,00

Rekonstrukce VO v ul. Nádražní

100,00

Malý Pěčín – přeložka části VO

120,00

Rekonstrukce VO Toužín

100,00

Prostřední Vydří - vodovod

100,00

Přístavba učeben ZŠ Komenského

23.896,67

Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská

1.272,00

Rekonstrukce lapolu školní jídelny

250,00

Modernizace učeben a kabinetu gymnázia

850,00

ZŠ Kom. – externí uložiště

49,00

ZŠ BN – výměna serveru

200,00

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda

150,00

Obnova herních prvků na dětských hřištích

200,00

Revitalizace Göthova domu čp. 63

200,00

Zřízení kluziště Dačice

15.887,00

Doplnění skateparku Dačice

200,00

Výstavba sportovní haly Dačice

200,00

Stavební úpravy SDH Lipolec

945,00

Zřízení sauny ve sportovní hale

1.500,00

Vybudování přístřešku v Borku

15,00

Přístřešek k OK v D. Němčicích

20,00

Parkourové hřiště

100,00

Hradišťko - sklad dřeva a nářadí

20,00

OK Lipolec – oplocení objektu

50,00

Výstavba ZTV Nivy II

3.500,00

Zateplení domu 162/V, tř. 9. května

2.762,53

Zhodnocení bytů v majetku města

Výdaje celkem

251.163,60

Rozdíl

tis. Kč

Příjmy celkem

220.068,28

Výdaje celkem

251.163,60

Rozdíl (příjmy - výdaje) = schodek

750,00

Zastavovací studie Hostkovice

100,00

Revitalizace dvora u čp. 189, 190 a 200

25,00

Rekonstrukce části čp. 62/I

1.000,00

Osazení laviček a odpadkových košů

60,00

tis. Kč

Splátky půjček z předchozích let

- 2.334,00

Finanční prostředky z minulých let

33.429,32

FINANCOVÁNÍ CELKEM

31.095,32

Barbora Anderlová, vedoucí finančního odboru

Tři klíče k poznání měst
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pořádá
soutěž Tři klíče k poznání měst.
Principem soutěže je najít pomocí nápovědy – jedné fotografie, jednoho slova a umístění na
slepé mapě – konkrétní město.
Fotografie, slovo a slepá mapa se
postupně po časových intervalech odkrývají. Mezi hledanými
městy budou i Dačice.
Soutěžícím je každý, kdo se k soutěži zaregistruje. Tři soutěžící,
kteří získají nejvíce bodů, vyhrají voucher na ubytování v některém
z krásných českých měst v hodnotě 1.000, 2.000 a 3.000 Kč.
Soutěž začíná 1. 1. 2020 a bude trvat 93 dnů. Pokud chcete soutěžit i vy, zaregistrujte se na www.historickasidla.cz, kde najdete
i pravidla soutěže.
Zdeňka Králíková, odbor kultury a cestovního ruchu

Nabídka pronájmu
startovacího bytu

1.200,00

Revitalizace dvora byt. domů 209 a 211

-31.095,32

FINANCOVÁNÍ

100,00

Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa

79.310,24

V souladu se Směrnicí rady města R2-18 zveřejňuje Městský
úřad v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu startovacího bytu
č. 7, ul. Bratrská, č. p. 175/I v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do
energetické třídy D.
Ukázka bytu ve středu 5. 2. 2020 v době od 15:00 do 15:30 h.

Nákup automobilu pro MěÚ

500,00

pokoj 1

21,10 m2

WC

1,30 m2

Záložní zdroj EE pro čp. 27/I

100,00

předsíň

5,80 m

lodžie

2,50 m2

koupelna

3,40 m2

sklep

1,60 m2

Kapitálové výdaje

79.310,24

VÝDAJE CELKEM

251.163,60

PŘÍJMY

tis. Kč

Daňové příjmy

143.970,00
18.016,23

Kapitálové příjmy

11.402,00

Přijaté dotace

42.214,84

Převody z hospodářské činnosti
Příjmy celkem

Celkem

35,70 m2

Nájemné z bytu je smluvní a činí 32 Kč/m /měsíc + měsíční náklad
za zařizovací předměty v bytě a zálohy na služby. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. do 31. 5. 2020 s možností prodloužení. Celková doba nájmu může činit nejvýše 3 roky.
Konečný termín pro podání žádosti: 7. 2. 2020 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I
v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 7, Dačice 175/I“.
2

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu
na rok 2020

Nedaňové příjmy

2

4.465,21
220.068,28

Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová,
tel.: 384 401 234 nebo na www.dacice.cz.
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Rok 2019 skončil a významně spolutvořil tvář města
Plány byly veliké. Po roce 2018, který byl z pohledu počtu a rozsahu investičních akcí a získaných dotací města Dačice
rekordní, byla také do roku 2019 vkládána veliká očekávání. Rok poté věřím, že také uplynulý rok přinesl mnohé zajímavé
a důležité investiční akce, jejichž počet opět atakoval padesátku.
Mezi ty největší a nejviditelnější patří bezesporu ještě probíhající
přístavba ZŠ Komenského. Bok po boku s ní rovněž stále probíhá
ve spolupráci s Jihočeským krajem výstavba Domu dětí a mládeže. Občané a rodiče, jejichž děti navštěvují MŠ Za Lávkami, ocení
nový povrch přilehlé komunikace a nově vzniklé parkoviště. Další
významnou akcí byla realizace přístavby Knihovny Matěje Mikšíčka
do její dvorní části, díky které vznikl nový prostor pro čtenáře a personál knihovny. Na celou řadu realizovaných akcí byly čerpány dotace, jak tomu bývá již zvykem, využili jsme i v roce 2019 možnost
získat dotaci na zateplení městských bytových domů – v uplynulém roce byly zatepleny hned tři a letos plánujeme v tomto trendu
pokračovat.
Kromě samotných realizací jsme pracovali také na zpracování celé řady projektových dokumentací. Jedna z nich se týká
tolik skloňované a silně diskutované sportovní haly. Není tajemstvím, že právě absence velikostně odpovídající sportovní haly je
v Dačicích velké téma. V této věci proběhlo už nesčetně jednání
a schůzek. Aktuální stav je takový, že máme k dispozici studii řešící
rekonstrukci stávající sportovní haly u SŠTO Dačice s předpokládanými celkovými náklady 36 mil. Kč. Zároveň s tímto se snažíme
najít schůdný kompromis, aby bylo možné případnou rekonstrukci
společně s Jihočeským krajem, coby vlastníkem haly, zafinancovat
a zároveň v maximální míře vyhovět požadavkům dačických sportovců. Například jen přizpůsobení haly nejvyšší hrané lize v daném
sportu velmi zásadně zvyšuje nároky na počet míst pro diváky, zázemí pro sportovce, výšku stropu haly apod. a samozřejmě s tímto
ruku v ruce dochází k zásadnímu zvýšení nákladů. I proto bedlivě

sledujeme vypsané či plánované dotační tituly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Bezpochyby ještě důležitější je otázka řešení Palackého náměstí. Jen stěží lze spočítat čas věnovaný tomuto tématu. Opět si dovolím krátce shrnout aktuální stav – Zastupitelstvo města Dačice
v roce 2019 schválilo řešení nevyhovující stavu Palackého náměstí
formou kruhového objezdu, načež bylo osloveno dle požadavku
speciálně k tomuto vytvořené Komise Palackého náměstí na cca
15 architektonických kanceláří, které mají projektantovi kruhového objezdu pomoci při řešení okolního prostranství. Výsledkem
tohoto bylo zpracování několika architektonických studií, které
respektují zřízení kruhového objezdu a navrhují řešení jeho okolí –
tj. přilehlých komunikací, parkovišť, pobytového prostoru pro pěší,
části pod Kancnýřovým sadem apod. V roce 2020 budou tyto studie projednány s relevantními dotčenými orgány a poté především
představeny různými komunikačními kanály veřejnosti.
A jaké jsou plány pro rok 2020? Nemalé, ambiciózní a pestré. Již
nyní počítá navrhovaný rozpočet odboru dotací a investic s téměř
padesátkou akcí a lze s určitostí očekávat, že v průběhu roku
přibydou další akce.
Dovolte mi Vám touto cestou poděkovat jménem celého odboru
dotací a investic MěÚ Dačice za trpělivost a pochopení, které mnohdy realizované akce vyžadují.
Ať je pro Vás začínající rok 2020 vyvážený, klidný, plný jedinečných okamžiků a dobrých rozhodnutí.
Martin Šťastný, vedoucí odboru
dotací a investic

Mobilní
hospicová
péče
 zdravotnípéčeonevyléčitelněnemocné

ajejichrodinyvdomácímprostředí

 péčedostupná24hodindenně

 bezplatnéporadenstvíazapůjčenípomůcek

Provoz zdravotní služby je realizován
v rámci dotačního programu Jihočeského
kraje a s finanční účastí města Dačice.
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Dačice – město, které inspiruje
Před nedávnem jsem se stal členem FB skupiny Datschitz
– staré fotky, dopisy, dokumenty Dačice. Popravdě, někdy
je to v prostředí sociálních sítí pěkná džungle bez pravidel
a slušnosti. Každopádně v této skupině jsem moc rád.
Mám možnost vidět na starých fotkách, dokumentech a obrázcích, jak se naše město v průběhu desetiletí, a myslím i staletí, proměňovalo. Fotka, kde je patrně kočovné kino, které k nám přijelo.
Fotky, jak se stavěly bytovky, nebo krásná místa, kde tehdy ještě
nebyla zástavba, jen stráně, pole, louky a řeka. Dýchá to na mne
zvláštní nostalgií. Atmosférou světa, který tehdy žil vlastním tempem, propleteným pavučinou lidských osudů. Časy dávné i ty, které si mnozí pamatují. Je zajímavé vidět, jak se měnila podoba města, jak stavební činnost a průmyslový rozvoj změnil Dačice. Když
dnes ve městě žijeme, nedovedeme si bez mnohých staveb město
představit, a přes to to mnohdy není tak dlouho, co tam nestály.
Dnes je bereme jako samozřejmost, jako něco, co k městu nerozlučně patří. Ale vždycky tomu tak nebylo.
Dnes se můžeme pouze domnívat, co bylo zásadní pro rozvoj
města. Cukrovar, přivedení železnice, vybudování „Pragovky“, stavba nemocnice, zřízení gymnázia? Nevím, každý patrně najdeme to
své. Zajímají mne vaše názory, co považujete v rozvoji města za to
zásadní. Budu rád, když se o své názory se mnou podělíte. Napište
mi je na bartosekj@psp.cz.
V současné době se plánuje rekonstrukce Palackého náměstí. Jednotlivé návrhy budou vedením města veřejně projednány. Je tomu tak dobře. Pojďte se zúčastnit tohoto jednání. Je
důležité podílet se na rozvoji města. I tato rekonstrukce bude
zaznamenána a jednou se stane historií Dačic, na kterou se
bude vzpomínat. To je ta realita, která vyvolává emoce, protože
o něco jde. Až nějaký čas uplyne, stane se tato změna součástí běžného života. Něco, co budeme vnímat jako jeho pevnou součást.
Ano, bude to jiné. Stejně jako naše město bylo jiné před sto, padesáti, dvaceti lety. Je jiné, protože se město mění s dobou. Mění
se, aby zvýšilo kvalitu a komfort života obyvatel. Stavíme školky.
Ta „Zalávecká“ je taky nová. S tou starou odešly vzpomínky těch,
co do ní chodili a znali ji. Ta nová je pěkná, vzdušná a plná dětského smíchu a dá základ novým vzpomínkám na dětství těch, kteří jí
projdou. Věřím, že řešení centra města, ač bude nové, přinese zklidnění dopravy, větší bezpečí pro chodce a maminky s kočárky, a více
zeleně, aby naše náměstí mohlo dobře dýchat a my s ním.
Přeji nám všem úspěšné konání v roce 2020. Berme výzvy tohoto
roku jako příležitost k tomu, abychom se posunuli dál. Strach svazuje, odvaha povznáší. Přeji nám všem, ať naše cesty mají správný
směr.
Jan Bartošek

Zvedněte oči
a vyjměte sluchátka z uší
Již jsem se přitom také několikrát přistihl. Jdu po ulici,
nedívám se kolem sebe, nezdravím, nevnímám a zírám do
mobilu. Je to totiž hrozně lákavé a svůdné během chůze poslouchat muziku, telefonovat, vyřizovat emaily nebo třeba
hrát počítačovou hru.
Osobně si přitom ještě pamatuji doby, kdy mobily nebyly a pevný telefon měl málokdo. Schůzky a různé akce a s nimi spojené
organizační povinnosti jsme si domlouvali třeba měsíc dopředu,
následně již nikdo nikam a nikomu nevolal. Věc byla domluvena
a vyřízena.
Vzpomínám, jak náš skautský vedoucí nás svolával na pravidelné
schůzky tím způsobem, že posílal tzv. „štafetu“. Štafeta byl popsaný papír A5 a fungovala tak, že pod krátkým informačním textem,
kdy a kde se sejdeme, byla vypsána jména členů našeho oddílu
a každý kdo štafetu obdržel, se podepsal a jeho úkolem bylo předat štafetu co nejrychleji dalšímu členovi oddílu. Štafetu jsme si
byli schopni předat mezi všemi cca patnácti členy oddílu během
dvou maximálně tří dní.
Dnes je vše jinak. Informace si vyměňujeme mnohem snadněji
a často a téměř neustále a navíc zároveň s konáním všech možných činností. A tak není divu, že těch zbytečných informací neuvěřitelně přibývá. Začínáme se přitom dostávat do situace, kdy již
v podstatě automaticky předpokládáme, že každý náš slib, každá
naše povinnost nám budou nejen řečeny, ale ještě alespoň dvakrát připomenuty. Počítáme také s tím, že když někdo něco má za
povinnost udělat, že to ten druhý nebo třetí ještě znovu prověří
a zkontroluje.
A tak slábne naše pozornost, co druzí říkají, a také slábne
naše odpovědnost za činy, které provádíme. Samozřejmě s tím
narůstá také množství balastních informací, polopravd a nepravd.
Popravdě nevím, zda jsme schopni se tomuto nezdravému
trendu bránit. Určitě to nepůjde přijetím zákona. Asi jedinou možností je si to uvědomit a začít u sebe. Možná nyní v adventním
a poadventním čase bychom mohli zkusit častěji zvedat oči, méně
leštit sklíčko mobilu a vyjmout alespoň na chvíli sluchátka z uší
a věnovat více pozornosti těm kolem sebe. Třeba se nám to zalíbí
nebo opět přijdeme na to, že osobní kontakt má své naprosto specifické kouzlo a že jeden pohled do očí, podání ruky nebo společná
káva nebo pivo mohou vydat za desítky telefonátů.
Na závěr si tedy dovolím nám všem popřát zvednuté oči a co nejvíce přátelských osobních setkání v roce 2020.
Miloš Vystrčil,
senátor

Ulice V Kaštanech poněkud netradičně
Snad každý v Dačicích zná ulici „V Kaštanech“ lemovanou stromořadím jírovců maďalů - v očích většiny z nás lemovanou
stromořadím kaštanů.

Zmiňovaná alej je postupně dosazovanou skupinou dřevin a v současné době ji
tvoří 42 kaštanů ve věku 10 – 180 let, což
se odráží na jejich různé genetické, a tedy
i habitální podobě. Do věkově nejstarší

skupiny (120 – 180 let) můžeme zařadit
pouze 9 jedinců, středněvěká část aleje (60
– 120 let) čítá třináct jedinců a nejmladší
část stromořadí je tvořena dvaceti jedinci
ve věku 10 až 60 let.
Jsme si vědomi značného ekologického
a společenského významu této aleje pro
naše město, a proto jsme vyhlásili tento
vegetační prvek jako významný krajinný
prvek podle zákona o ochraně přírody a od
roku 2018 zajišťujeme, i s podporou Programu péče o krajinu, ošetřování korunových
částí jednotlivých stromů různými druhy

potřebných řezů. A nejen to...
V prosinci loňského roku se nám podařilo doplnit jednu z řad aleje výsadbou dvou
mladých kaštanů, a to za finančního přispění MUDr. Dagmar Lacinové a MDDr. Ivany
Skořepové. Oběma jmenovaným patří naše
upřímné poděkování a budeme doufat, že
jejich počin se stane inspirací i pro další
zájemce o adopci stromů, které budeme
vysazovat v následujících letech. „Dačičtí
občané/podnikatelé svému městu!“
Lukáš Skořepa, vedoucí odboru
životního prostředí
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Martin a Martinka aneb Do Dačic přes celou zeměkouli
Ve jménu otce i syna i ducha svatého, křtím toto pachole ve jménu Páně...
Při poslední návštěvě muzea V. Gőtha v Dačicích v létě letošního
roku dal jsem mému kamarádovi Vlastíkovi Kolomazníkovi slib. Ještě letos, pravděpodobně na podzim, se znovu uvidíme. No, oproti
původnímu plánu sekl jsem se cca o dva měsíce, ale slib jsem splnil.
Ba co víc, nedorazil jsem sám! A bylo z toho velice zajímavé setkání,
v podstatě napříč celou zeměkoulí...

křestní jméno „Martinka“, jak doloženo podpisy na pamětním listu
z tohoto setkání.
Mno, nutno říci, že dobrá věc se podařila! Myslím, že hosté byli
návštěvou i doprovodným programem nadšení, minimálně stejně
tak jako Vlastík. A my s Frankiem vlastně také. Bylo to tradičně velice příjemné setkání ve velice příjemném prostředí...
Vlastíku, velice Ti děkujeme a přejeme mnoho štěstí. Ať Ti to Tvé
nadšení vydrží i nadále a ať se Ti dílo daří. Bylo nám ctí a potěšením!
Josef Říha

Nemocnice Dačice, a.s.
Ani se to nezdá, ale Nemocnice Dačice, a.s. na sklonku roku
2019 oslavila 10 let fungování pod Jihočeským krajem jako
jeho 8. nemocnice.

Náš kamarád Martin Soulek, lesník, hasič a pilot z novozélandského Marlborough, vyrazil po dlouhých dvou letech na dovolenou do rodného Jindřichova Hradce. V rámci této několikatýdenní
cesty uspořádal malé setkání pro přátele, se kterými se dlouho neviděl. I nás pozval, neb od té doby, co na jaře letošního roku v Brisbane slavnostně převzal medaili ke 100 rokům československého
letectví, jsme v pravidelném kontaktu. Vzhledem k tomu, že na
toto setkání pozval nejen mne, ale i kolegu a kamaráda ze spolku Letci Žatec, z. s. (zároveň kolegu z redakční rady Českého svazu letectví), mjr. Františka Blahouta, domluvili jsme se spolu, že na
oplátku pozveme my jeho právě do Dačic do muzea. Z Jindřichova
Hradce to sem je, co by kamenem dohodil.
Nebyli bychom to my, abychom po domluvě s Vlastíkem nepřipravili i jedno malé překvapení. V Dačicích před muzeem se tudíž
kromě nás čtyř (Martin přivez i svého anglického kamaráda Ollieho...) objevila i další dobrá letecká duše – mjr. Jaroslav Morochovič
ze základny v Náměšti nad Oslavou. Bohužel, příjezdu dalšího čestného hosta – pplk. Antonína Lenerta, předsedy našeho Leteckého klubu gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, Milovice, zabránily akutní
zdravotní potíže.
Vlastík přivítal nás, jak je jeho zvykem, s otevřenou náručí a širokým srdečným úsměvem. Provedl nás expozicí muzea a ukázal,
co se zde za těch pár měsíců změnilo. A jaké zajímavé přírůstky se
k němu dostaly. Konečně, ani my opět nepřijeli s prázdnou! Nadšeně popisoval, ukazoval, předváděl,... nicméně si našel čas i na
trochu zařizování. Zejména co se plánů do budoucna týká. Martin, Ollie a Jarda mezitím se zájmem prohlíželi desítky exponátů,
součástek, budíků, dokumentů, fotografií, uniforem, letadel částí
i celých, modelů...
Ten nejlepší a největší exponát však prozatím stál ukryt ve vedlejší místnosti...Překvapení přišlo až nakonec. Otevřely se vrata
a za nimi vykoukla kabina vrtulníku. Ano, známé dačické Mi-dvojky,
kterou Vlastík před lety získal ve stavu, jenž by se dal bez nadsázky
označit jako dezolátní. Od té doby do dneška strávil desítky, ne-li
stovky hodin tvrdou prací, stovky další ho ještě čekají. Nicméně při
pohledu na staré fotografie je nutno konstatovat, že rekonstrukční
práce značně pokročily. Inu, když je někdo takový srdcař a nadšenec,... navíc, kdo si hraje, ten přeci nezlobí!
Mimochodem, v rámci renovace bylo zjištěno mimo jiné i to, že
se nejedná o vrtulník, anóbrž o helikoptéru. A ty si, čtenáři, lámej
hlavu... Abychom využili příležitosti, že se sešla takováto jedinečná
parta lidí, pro něž létání a létající aparáty nejsou jen prázdným pojmem, požádali jsme našeho novozélandského kamaráda (z Jižních
Čech), aby helikoptéru slavnostně pokřtil. Přeci jenom má v tomto
ohledu již jisté zkušenosti. I stalož se a helikoptéra obdržela své
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Zápisem do Obchodního rejstříku dne 10. 11. 2009 vznikla sice
malá nemocnice, která po schválení činnosti Ministerstvem zdravotnictví ČR zahájila k 1. 2. 2010 i zdravotnickou činnost v několika
svých ambulancích a na lůžkách Léčebny dlouhodobě nemocných.
Začátky nebyly jednoduché, budovy volaly po technických úpravách a opravách, přístroje bylo třeba obměnit a inovovat, personál
byl po dlouhodobé existenční nejistotě nestabilní. Měli jsme záměr vybudovat z toho, co zbylo po všech procesech různých typů
privatizace, smysluplné pracoviště, které bude součástí ambulantního spektra privátních, a neprivátních ambulancí v Dačicích
a dobře fungující Léčebnu dlouhodobě nemocných s částí zaměřenou na rehabilitační péči. Rehabilitace na těchto lůžkách není žádnou zdravotní pojišťovnou hrazena, a proto jsme hledali podporu
u našeho zřizovatele, Jihočeského kraje a byli jsme naštěstí vyslyšeni. Za těch 10 let jsme vybudovali pavilon ambulantní rehabilitace
s přístroji a kvalitními fyzioterapeuty, které nám okolní pracoviště
nejen závidí, ale i přetahují. Všechna naše pracoviště obnovila přístrojová vybavení, byly provedeny rekonstrukce provozů, ordinací
a oddělení. Některé problémy jsme schopni řešit rychle, ale některé
na nás nezávisí. A tak ani nám se nevyhýbají personální problémy
zdravotnických zařízení v ČR. Všichni stárneme a obměna lékařů
a sester není ideální, najít např. interního lékaře, který by u nás
chtěl pracovat, je velice složité. Snad se nám v roce 2020 poštěstí.
V letošním roce jsme kompletně rekonstruovali jedno patro Léčebny dlouhodobě nemocných a vybudovali zde koupelny na pokojích pacientů. Byla to veliká akce a ráda poděkuji všem firmám,
které se na rekonstrukci podílely za jejich práci a snahu udělat
vše ve vysoké kvalitě a v termínu. Kdo z čtenářů přestavuje starší
dům, a ten náš je z 50-tých let minulého století, ví, jak je to těžké
a komplikované. Ale překážek se nebojíme, překonáváme je již 10 let,
a tak v tomu budeme pokračovat i nadále. Rádi bychom v roce 2020
zrekonstruovali i druhou část oddělení, abychom mohli pacientům
celé léčebny nabídnout pohodlné prostředí. Na začátku příštího
roku však z provozních důvodů utlumíme provoz na lůžkách léčebny, oddělení bude dočasně uzavřeno, abychom v klidu mohli
vše pro pacienty připravit a zajistit, tak jak zdravotnický provoz
vyžaduje. Naše ambulance budou nadále v provozu bez omezení,
ukončena k 31. 12. 2019 bude jen interní ambulance prim. MUDr.
Josefa Štumara, který u nás končí svou lékařskou praxi a odchází
do důchodu. Moc mu děkujeme za roky práce v naší nemocnici, za
výuku našich kolegyň lékařek, za odborné vedení personálu léčebny a energii, kterou pacientům věnoval. Přejeme mu hlavně zdraví
a pohodu do dalších let. Všem našim zaměstnancům u příležitosti
konce roku 2019 chci poděkovat za práci, kterou odvedli v průběhu
roku, přeji jim hlavně zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2020. Těšíme se na další spolupráci s našimi zaměstnanci v příštím roce, který
má krásné číslo 2020.
Miroslava Člupková, předseda představenstva

m tu žije? íjet a podporovat?
zv
adí?
...co dál ro o Vám ve městě v
...c
ěnit?
líbí?
...jak to zm o se Vám ve městě
...c

Přijďte nám
i Vy říct svůj názor,
jen AKTIVITA přináší
změnu

▪
▪

Tombola

Drobné občerstvení
a káva zdarma
pro zúčastněné

činnosti neziskových organizací
Koutek pro malé děti s Dačickým okénkem
Bezplatné měření tělesných hodnot

▪ Krátké ohlédnutí za uplynulým rokem
▪ Hlasování o 10 TOP priorit
▪ ŠEK v hodnotě 5.000 Kč na podporu

pondělí 10. února 2020
od 17 h, hlavní sál KD BESEDA

Zdravého města Dačice

Fórum

á
...jak se V

vstupné 280 Kč
(v ceně večeře a welcome drink; sleva na senior pas)
změna v programu vyhrazena

Fordance orchestra

hraje

Rinceoirí - irské tance

vystoupení

HarpRockTrio Můra

zahajuje

KULTURNÍ DŮM

BESEDA

KULTURNÍ DŮM

BESEDA

KULTURNÍ DŮM

BESEDA

soutěž
o hodnotn
é
ceny

29. únor 2020 ● 19:30 h ● KD Beseda Dačice

PLES

ˇ
VII. Mestský

www.dacice.cz
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V Dačicích se diskutovalo
o klimatických změnách

Co nového v knihovně
s novým rokem?

Konference s názvem „Strategie hospodaření s vodou
v krajině“ proběhla 12. listopadu 2019 pod hlavičkou Zdravého města Dačice a Místní agendy 21 v Kulturním domě Beseda v Dačicích.
Odborná konference byla zahájena představením rozsáhlého dokumentu „Audit krajiny – Dačicko“, který vypracovala a odborné veřejnosti
představila společnost ENKI, zastoupená Doc.
RNDr. J. Pokorným, CSc. Dokument zmapoval
působení klimatických změn na Dačicku, hospodaření v krajině a posoudil jeho vliv na teplotu povrchu i kvalitu a množství odtékající vody.
V neposlední řadě dokument posuzuje stav
a funkci lesů na Dačicku. Mezi další řečníky patřil Ing. J. Vopravil z Vědeckého ústavu meliorací
a ochrany půdy, vysoké školy reprezentoval Prof.
I. Vyskot z Mendelovy univerzity Brno, Ing. V. Zdražil, PhD. z ČZU
Praha, Doc. T. Matuška a Ing. B. Šourek z ČVUT Praha UCEEB a další.
Jedním z řečníků byl rovněž starosta města Dačic Ing. K. Macků,
který přítomným sdělil zkušenosti se zadržováním vody na území
města Dačice a v blízkém okolí. Ing. Kamil Kupec seznámil přítomné se stavem lesů na Dačicku po kůrovcové kalamitě. O skutečnosti, že vybrané téma bylo aktuální a vhodně zvolené, svědčí účast
téměř jedné stovky účastníků. Touto konferencí byl zakončen
dvouletý projekt s názvem „Udržitelné využívání území v Dačicích
a místních částech“, který byl spolufinancován částkou téměř 800
tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Cílem projektu byla
podpora udržitelného rozvoje města Dačice a jeho místních částí
v rámci Místní Agendy 21, zlepšení kvality života místních obyvatel
a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. Z dotace
byly realizovány aktivity Zdravého města Dačice – kupříkladu Den
bez aut, Kulaté stoly, Dny zdraví apod., dále byly v rámci projektu
uskutečněny četné semináře a konference týkající se udržitelného
hospodaření s vodou pro odborníky a širokou veřejnost. V rámci
projektu byla dále zpracována analýza zdravotního stavu obyvatel,
která bude prezentována na Kulatém stole v březnu 2020 autorkou
MVDr. K. Janovskou.
Ilona Brabencová, koordinátorka
Zdravého města Dačice

V lednu a v únoru bude půjčovní doba na Palackého náměstí čp. 62, kde knihovna přechodně sídlí, beze změn: v oddělení
pro dospělé: pondělí, středa, čtvrtek: 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 h.
V pátek stejně, jenom je otevřeno do 16:00 h. Na dětském oddělení je otevřeno: pondělí, středa, čtvrtek od 12:00 do 17:00, v pátek
je otevřeno dopoledne od 8:00 do 11:00 h pro maminky s dětmi
a potom od 12:00 do 16:00 h. V úterý je na obou odděleních zavřeno.
Ceník za služby knihovny zůstává téměř beze změn, zvyšuje se
pouze poplatek za meziknihovní výpůjční službu z 50 na 60 Kč za
jednu publikaci. Náklady na objednání a vrácení knihy pro čtenáře
zaslané z jiné knihovny se stále zvyšují (roste cena poštovních služeb). Dokončení přístavby knihovny se zdrželo, v prosinci 2019 probíhá dokončení oprav v přízemí budovy. V lednu a v únoru bude
probíhat malování a výměna koberců v prvním patře knihovny,
na dětském oddělení. Proč v zimě? První patro knihovny je částečně vystěhované – hlavně velký výpůjční pult a část regálů jsou
v náhradním provozu na Palackého náměstí – takže chceme této
situace využít. Virtuální univerzita třetího věku, letní semestr, bude
pokračovat od února 2020. Děkujeme MěÚ Dačice, že během činnosti knihovny v náhradních prostorách na Palackého čp. 62 můžeme realizovat univerzitu v zasedací místnosti radnice, za vydatné
pomoci jejich informatiků. Přihlášky a informace k letnímu semestru jsou k dispozici v knihovně a na webu: www.mkdac.cz.
Leden je měsíc statistik, inventur a hlášení, krátkých dní a dlouhých večerů, kdy se tak krásně čte. V únoru začne nový ročník čtenářské soutěže Lovci perel, pokračuje projekt S knížkou do života
(Bookstart), pokračuje projekt Celé Česko čte dětem, Knížka pro
prvňáčka atd. Jenom návštěvy a besedy pro žáky všech typů škol
musí počkat, až se vrátíme v březnu zpátky do Pantočkovy ulice.
Děkujeme všem našim čtenářům a příznivcům za dosavadní přízeň
a do nového roku 2020 přejeme hodně zdraví a štěstí a těšíme se na
setkávání v knihovně. Přísun nových knih je průběžný a trvalý.
Knihovnice Knihovny MM v Dačicích

Dačické okénko
Děkujeme všem našim příznivcům za jejich vstřícnost
a ochotu jakkoli pomáhat.
Přejeme Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.
I nadále můžete sledovat naše činnosti na webových stánkách otevrenaokna.cz nebo na facebook.com/
otevrenaokna.
Zdeňka Nováková, STD Dačické okénko

Nemocnice Pelhřimov,
příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru:

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

Otevřená OKNA
Organizace Otevřená OKNA, z.ú. podporuje osoby se zdravotním postižením.
Letošní rok se organizace od dubna rozšířila za podpory firmy
Centropen, a.s. o Chráněnou dílnu v Dačicích. Firma nám nabídla
nejen prostory, ale zároveň nám poskytuje práci. Jedná se o ruční balení různých psacích potřeb vyrobených právě zde v Centropenu. V současné době pracuje v dílně na zkrácený úvazek 13 lidí.
Jedná se o osoby, které jsou limitovány svým zdravotním stavem.
Tato skutečnost jim nedovolí pracovat jako ostatním zdravým lidem. V praxi to znamená, že bohužel nemají takové možnosti najít
si práci, přestože chtějí pracovat a být užiteční, finančně nezávislí
na svých nejbližších a také vnímáni jako nedílná součást naší společnosti. Když se ohlédnu za uplynulými 8 měsíci, musím říct, že
jsem překvapená obrovským zájmem o práci na zkrácený úvazek.
A to beru v potaz pouze osoby s nějakou invaliditou. Žádostem
z důvodů kapacity nelze vyhovět. Průměrně se o práci uchází 2 žadatelé týdně. Nemohu ani tvrdit, pokud je naše Chráněná dílna na
hranici regionů, že jsou všichni z Dačicka, žádosti jsou pochopitelně i z okolí Telče, Studené, Jemnice, ale i Želetavy.
Přála bych si, aby se v okolí Dačic našly další firmy a společnosti,
které mají možnosti nabídnout práci dalším osobám se zdravotním
postižením a svůj vstřícný krok zrealizovaly. Na závěr bych ráda
poděkovala celému vedení firmy Centropen za původní nápad
s Chráněnou dílnou a jejich úsilí dotáhnout záměr až do konce, za
vstřícnost v našich pracovních začátcích.
Jana Kalvasová, CHD Dačické okénko

www.dacice.cz

Zprávy z MŠ Dačice
Listopad - měsíc návštěv a besed
v MŠ Za Lávkami
Jednou z hlavních priorit naší mateřské
školy je spolupráce s rodiči při vzdělávání
dětí. Na základě toho jsme společně s nimi
a jejich kolegy zorganizovali několik poutavých a zajímavých besed z různých pracovních odvětví.
Jako první nás navštívil vedoucí dobrovolných hasičů a zároveň profesionální
hasič, Vlastimil Švec. Děti se dozvěděly, co
obnáší práce profesionálního a dobrovolného hasiče. Pan Švec jim také připomněl,
jak se zachovat v případě požáru nebo jiné
nebezpečné situace. Děti měly možnost
prohlédnout si a zkusit si hasičský oblek
a hasičskou přilbu. Na závěr besedy jsme
byli pozváni na exkurzi do hasičské stanice
v Dačicích, kde si děti budou moci vyzkoušet hasit hadicí a prohlédnout si celé vybavení stanice.
O dva dny později nás navštívili myslivci
z Mysliveckého sdružení Budeč - pan Pavel
Pavlásek a Zdeněk Bláha. Děti se na návštěvu velmi těšily a od samého začátku to bylo
opravdu vydařené setkání. Myslivci přišli
v uniformách, jak se na správné myslivce
patří, a vyprávěli dětem o myslivosti, lesní
zvěři a vlastně o celém lese. Pro děti to ale
nebylo pouze pasivní naslouchání, myslivci
s nimi diskutovali o tom, jak se v lese chovat a naopak, co se v lese dělat nesmí. Také
ukázali dětem různé lovecké trofeje. A protože byly děti šikovné a správně odpovídaly
na otázky, dostaly od myslivců na památku
pamětní listy a sladkou odměnu.
Na závěr do naší školky přijel s panem
Zdeňkem Maršánem z dačické firmy SMAPRO DESIGN veliký robot „COBOT“. Robot
nám na přivítanou zamával, podal nám
ruku a plácnul si s námi. Aby mohl „COBOT“
takto fungovat, řídil ho a programoval
přes počítač pan Michal Alexa. Dozvěděli jsme se také, že robot vyrábí součástky
do automobilů a při výrobě spolupracuje
s člověkem. Děti zajímalo, kde má takový
robot „mozek“ a co všechno potřebuje, aby
fungoval.
Díky všem těmto besedám se děti
dozvěděly mnoho důležitých a zajímavých
vědomostí a dovedností o různých za-

městnáních. Proto bychom tímto chtěli
všem rodičům a dalším přednášejícím srdečně poděkovat. Těšíme se opět na další
milé a naučné setkání. Veškeré fotografie
z besed najdete na webových stránkách MŠ
Za Lávkami.
Za zaměstnance a děti MŠ Za Lávkami
Lenka Novotná
Zoubková víla
Jak se správně starat o své zoubky nám
přišla ukázat Zoubková víla Anna Palátová,
ze Stomacentra Za Lávkami, která zavítala do všech dačických školek. Ukázala tak
dětem prevenci před zubním kazem. Zábavnou formou si děti vyzkoušely vyčistit
zub od obra, který o něj přišel, jelikož nedodržoval zásady správné hygieny. Zoubková víla dětem ukázala, jak si čistit zuby
ze všech stran, aby kartáčkem odstranily
ze zubu všechny bakterie a nečistoty, které narušují zubní sklovinu. Pomocí obrázků jsme se dozvěděli, které potraviny jsou
zdravé a které nám naopak zub poškozují,
a proto bychom je měli konzumovat v malém množství.
A kdo je zoubková víla? Po nocích se plíží do jejich pokojíčků a odnáší si vypadané
mléčné zoubky. V každé rodině je za ně
jiná odměna, někde se dávají mince či větší
peníze, jinde drobné dárečky, někde se
odměňuje jen první mléčný zoubek, jinde
třeba všechny. A když vaše děti věří na
Zoubkovou vílu a vy jim řeknete, že si odnáší jen zdravé, nezkažené zoubky, bude
mnohem jednodušší děti přesvědčit, aby si
zuby pravidelně čistily.

Psychomotorika - hravé aktivity dětí
s rodiči MŠ Za Lávkami
Ve zdravém těle zdravý duch! I takto by
se dala definovat psychomotorika, tedy
spojitost mezi tělesným a duševním prožíváním.
Společně s dětmi a rodiči ze třídy „Kuřátek“ a „Ježečků“, těch nejmladších, jsem
se sešla v naší tělocvičně jednoho listopadového odpoledne, kde jsme cvičili a prováděli různé psychomotorické pohybové
aktivity.
Motivace proběhla s pomocí třídních
maskotů – kuřátka a ježečka. Využila jsem
k aktivitám různé pomůcky např. přírodniny, padák, trubice, overball míče, barevné
kruhy, maxi půlkruhy aj. Nechyběly hry
s baterkou ve tmě na „světlušky“ ani uvolnění dětí s využitím relaxační hudby s mým
motivačním doprovodem.

Psychomotorické hry nám pomáhaly rozvíjet senzomotorické vnímání, pozornost,
paměť a přispěly také ke kladné duševní
rovnováze. Prostřednictvím psychomotorických aktivit jsme rozvíjeli pohybové
schopnosti, jak vytrvalost, tak obratnost,
která zahrnuje mnoho dalších dílčích
schopností (rovnováhu, rytmus, koordinaci
pohybů, prostorovou orientaci). Psychomotorické hry měly velmi pozitivní přínos,
jelikož byly nesoutěživé. Všichni zúčastnění
byli při nich chváleni a povzbuzováni, což
umožňovalo všem zažít pocit úspěchu.
Prožili jsme pěkné a pohodové odpoledne a rodiče projevili zájem o další pokračování psychomotorických her. Všichni jsme
odcházeli s dobrým pocitem a některým
zúčastněným se ani nechtělo domů.
Těším se na další setkání při psychomotorickém cvičení s vámi – dětmi a rodiči.
Fotogalerii je možno zhlédnout na web.
stránkách naší MŠ.
Milada Janoušková, MŠ Za Lávkami

INFOCENTRUM DAČICE
Tímto děkujeme Zoubkové víle za návštěvu a cenné rady, které nám jistě do budoucna zajistí zářivý a zdravý úsměv.
Petra Syrovátková, Milada Němcová,
za kolektiv MŠ Dačice
Úspěšný nový rok 2020 vám všem přejí
zaměstnanci a děti Mateřské školy Dačice.

Palackého náměstí 1/I, Dačice
+ 420 384 401 265
info@dacice.cz
Prodej: suvenýrů, pohledů, dárkových
předmětů. Skenování, kopírování, laminace, kroužková vazba, předprodej vstupenek do Kina Beseda a do KD Beseda.
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Co je nového na Základní škole Komenského
Den otevřených dveří a dílna a vánoční jarmark
Ve čtvrtek 12. prosince si mnoho návštěvníků přišlo odpočinout
od předvánočního shonu do naší rozrůstající se školy. Prohlédli si
současné učebny, v nichž jim žáci se svými učiteli připravili ukázky
školních pomůcek a zajímavé aktivity, jimiž se zabývají v jednotlivých vyučovacích předmětech. Vánoční atmosféru dotvořilo vydařené vystoupení žáků 1. stupně, rodiče i děti si hojně pořizovali
krásné vánoční dekorace vyrobené dětmi v rámci projektového
dne. Výtěžek z jejich prodeje na vánočním jarmarku bude věnován Dačickému ZVONEČKU. Děti uvítaly možnost vytvořit si v rámci
kreativních dílniček své vlastní výrobky s vánoční tematikou a rodiče si mezitím pochutnali na drobném občerstvení. Děkujeme, že
jste se u nás v tomto hektickém období zastavili a ocenili tím práci
dětí i pedagogů.

sladkosti, a tak lehko malí spolužáci Mikulášovi a čertům slíbili, že
se vynasnaží být stále hodní a zvýší své úsilí v rámci výuky. Tak uvidíme, zda alespoň příští rok si čerti polepší o nějaké ty hříšné duše,
které jim budou topit pod kotlem. Letos si totiž opět nikoho do
hlubin neodnesli. Mikulášská nadílka se tradičně nesla ve znamení
hodných duší.
Vánoční vystoupení pro děti z MŠ

Vánoční trhy ve Vídni
22. listopadu navštívili žáci 8. a 9. třídy vánočně vyzdobenou
Vídeň. První zastávka okouzlila žáky svou nevšední architekturou,
neboť na vlastní oči viděli slavný Hundertwasserhaus. Prošli jsme
se historickou částí Vídně, dozvěděli se zajímavé informace o historii tohoto krásného města. Žáci se pokochali pohledem na historické památky např. Belveder, Burgtheater, Stephansdom, navštívili
Přírodovědné muzeum, a nakonec nadýchali vánoční atmosféru na
trzích před vídeňskou radnicí.
Kurz v angličtině proběhl ke spokojenosti všech
V týdnu od 2. prosince měli žáci naší školy možnost otestovat
a dále rozvíjet svoje jazykové schopnosti. Pomohl jim k tomu sympatický učitel Mr. Charles pocházející z Velké Británie. Týdenní kurz,
který nabízíme každý školní rok, je vždy zaměřen na konverzaci
v angličtině, rozšíření slovní zásoby a má silný motivační účinek pro
všechny zúčastněné. Některé děti se poprvé setkávají s člověkem,
jehož rodným jazykem je angličtina, tráví s ním tři vyučovací hodiny denně a jsou nuceni se s ním o všem potřebném domluvit. Že je
u toho i zábava, bývá samozřejmostí.
Čertovská škola
V pátek 29. listopadu se škola proměnila v pekelnou říši. Čerti
řádili po celé budově a hledali ty největší hříšníky, kteří na cestě
k osvobození z pekelných spárů plnili pěkně náročné úkoly. Nejotrlejší jedinci, kteří doputovali až k temnému, sírou páchnoucímu
sklepení, se mohli setkat se samotným Luciferem a uzavřeli s ním
dohodu o „nezlobení“ po celý příští rok. Slib byl nakonec zpečetěn
a odměněn Mikulášem i andělem. Tak uvidíme za rok.

Mikulášská nadílka v podání žáků 9. ročníku
V pátek 29. listopadu proběhla v naší škole již tradiční mikulášská nadílka. Pro své mladší spolužáky si tuto akci pečlivě připravili
žáci 9. ročníku. Za básničku či písničku rozdávali andělé drobné
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V úterý 10. prosince jsme ve škole přivítali děti z mateřských školek. Přijaly pozvání na zábavný program, který si pro ně každoročně připravují žáci 3. - 5. tříd. Básničky, pohádky a písničky se nesly
v duchu blížících se Vánoc. Děti byly opravdu pozornými posluchači a účastníky aktivit, které si pro ně naši žáci připravili. Společně
strávená hodina utekla jako voda. Školáci tak zpestřili svým menším kamarádům čekání na Ježíška.
Eva Macků, ředitelka školy

nabízí DVĚ
setkání pro
a už se na ně moc těší!

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Nový venkovní stůl na ping-pong
Díky projektu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH získala
naše škola pro své žáky nový venkovní stůl na ping-pong.
Na jaře 2019 jsme byli
osloveni panem Petrem
Dvořákem z firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH,
který nám nabídl účast
v jejich připravovaném firemním projektu „Do práce na kole“. Cílem projektu
bylo podpořit zdravý životní styl zaměstnanců. Každý, kdo se rozhodl chodit pěšky, běhat
nebo jezdit na kole do práce, mohl své nachozené, uběhnuté či
najeté kilometry věnovat projektu, který do soutěže přihlásila některá z dačických škol.
Naším cílem bylo využít v projektu získané prostředky na nákup
stolu na stolní tenis, který by sloužil v době mimo vyučování našim
žákům.
Velmi děkujeme pracovníkům THK za podporu, za to, že našemu projektu štědře přidělovali své „kilometry“. Díky jejich podpoře
jsme nakonec získali 10.000 Kč a naši žáci mohou od konce listopadu používat nový venkovní stůl na nádvoří před hlavním vchodem
do školy.
Den otevřených dveří a vánoční dílny
V úterý 10. 12. a ve středu 11. 12. se již tradičně na naší škole konal
projektový den s tematikou Vánoc. Žáci se rozdělili do jednotlivých
dílen, kde vyráběli předměty související s vánočními svátky – adventní věnce, svícny, přáníčka, vánoční dekorace či pekli cukroví.
Výrobky ozdobily celou školu.
Středeční odpoledne se pak naše škola také otevřela veřejnosti. Návštěvníci si mohli celou školu projít, prohlédnout si učebny
a pomůcky, zhlédnout divadlo, taneční vystoupení či muzikál nebo
si na vánočním jarmarku zakoupit předměty vyrobené žáky ve vánočních dílnách.
Školní automatická meteostanice a školní jezírko
Kroužek Globe se na naší škole již několik let věnuje meteorologii (mimo jiné), a tak bylo na čase se posunout dál a zmodernizovat
naše postupy. K tomu by měla přispět zbrusu nová profesionální
meteostanice, kterou minulý týden zprovoznili někteří žáci tohoto kroužku. Meteostanice DAVIS je umístěna pod okny naší nové
přírodovědné učebny, kam se přenáší i všechna podrobná meteorologická data. Pozornější návštěvníci areálu naší školy si také jistě
všimli, že na školním pozemku přibyla malá vodní plocha. Nachází
se za budovou dílen a vytvořili ji žáci kroužku GLOBE ve spolupráci
s některými spolužáky z 8. ročníku.
Jezírko vzniklo svépomocí s využitím materiálu převážně nalezeném na školním pozemku. Doufáme, že nový prvek školní zahrady
přispěje k větší rozmanitosti přírody v okolí školy. Již na podzim
jsme zde mohli pozorovat vážky, různé druhy ptáků či veverky. Jezírko i jeho okolí máme v plánu dál zvelebovat.
Bohumil Šuhaj, Lenka Janoušková a gloubáci 2. stupně
Předvánoční setkání s předškoláčky
V úterý 3. prosince proběhlo druhé setkání s předškoláčky s názvem KOUZELNÁ ZIMA.
Děti měly možnost vyrobit si něco vánočního, ozdobit si perníčky, skládat tematické puzzle, pracovat s interaktivní tabulí a překonat překážkovou dráhu. To všechno na sedmi stanovištích. Překvapením pro všechny bylo, když se nad voňavými perníčky začal
vznášet dron - výsledek práce našich malých techniků.
Po splnění všech úkolů dostali předškoláčci něco sladkého na
zub a trochu „načichlí“ předvánoční atmosférou odcházeli spokojeni domů.
Vyučující 1. stupně

Postup do finále florbalového turnaje a v něm pohár za třetí
místo!
Páteční turnaj ve florbale (30. 11. 2019) – okresní kolo ZŠ a NG pro nás začal velice slibně a nakonec skončil postupem do finále.
V tento den dorazilo do Jindřichova Hradce celkem 7 týmů. Po
odehrání základních utkání se hrálo semifinále a 2 vítězné týmy postoupily do finále konaného opět v Jindřichově Hradci.
Díky vzájemné spolupráci a krásné hře si naši kluci zasloužili postup do finále, které se konalo v úterý 3. 12. 2019, a kde vybojovali
krásné třetí místo!

Náš tým hrál ve složení: Jan Křížek, Lukáš Henzl, Daniel Kára
(všichni 6. třída), Adam Tůma, Jáchym Budíček, Jakub Jedlička, Aleš
Macků, David Doležal (všichni 7. B), Lukáš Kadlec, Matyáš Stehlík,
Karel Bišof (všichni 7. A). Děkujeme za skvělý výkon a reprezentaci
školy!
Jana Vaňková a Alena Benešová
Příběhy bezpráví
22. listopadu proběhl na naší škole 15. ročník Příběhů bezpráví, projektu zaštítěného společností Člověk v tísni. Letos si žáci
9. ročníku připomínali 30. výročí událostí 17. listopadu 1989 a konce
komunistické totality.
Na úvod žáci zhlédli film Jana Špáty Největší přání 1989 a poté
následovala beseda s JUDr. Antonínem Tunklem, který deváťákům
přiblížil události roku 1989 v Dačicích.
Bohumil Havlík

Další dění na naší škole:

Ve středu 20. 11. vyrazili páťáci do Českých Budějovic do planetária. Tam pozorovali hvězdnou oblohu – mohli vidět planety a mnohá souhvězdí.
V úterý 12. 11. se konal tradiční volejbalový turnaj. Zúčastnily se
ho naše žákyně z 6. – 9. tříd společně s žákyněmi z nižšího gymnázia. V přehazované mezi sebou soupeřilo 5 týmů, z toho tři týmy
z naší školy, které hned obsadily první tři místa. Volejbalového turnaje se zúčastnily celkem 4 týmy, 2 týmy ze ZŠ a 2 týmy z gymnázia.
Jako každý rok vítězný tým z volejbalového turnaje, tedy žákyně
9. ročníku, postoupily do volejbalového turnaje vyššího gymnázia,
který se konal o týden později – v úterý 19. 11. Naše žákyně zde bojovaly jako lvice a obsadily krásné 6. místo z 8 zúčastněných týmů.
15. listopadu zakončily 3. třídy výcvik plavání. Na závěr kurzu
proběhl závod.
Žáci z prvních tříd ukončili kurz bruslení v Telči – na slavnostním
ukončení získali za bruslení vysvědčení.
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 připravili žáci IX. A a IX. B pro své mladší
spolužáky a poté i žáky mateřské školy mikulášskou nadílku. Do
dalších mateřských školek vyrazili jako mikulášská družina i žáci
8. třídy.
V pondělí 2. prosince uspořádaly děti z I. A vystoupení pro veřejnost. Proměnily se v čertíky a andílky a potěšily své rodiče a blízké
pásmem básniček, písniček a tanečků s čertovskou tematikou.
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Zprávy z dačické „zušky“
Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice ve Slavonicích
Do oslav v rámci třicátého výročí sametové revoluce a pádu železné opony, které se konaly v nedalekých Slavonicích, se zapojil
i Městský dechový orchestr Základní umělecké školy Dačice. V sále
slavonického kulturního střediska zahráli mladí muzikanti z Dačic
pod taktovkou dirigentů Ondřeje Vaňka a Stanislava Kamínka nejlepší skladby ze svého repertoáru. Zazněly orchestrální úpravy melodií od světoznámých skupin Beatles a ABBA, lidové písně, ale také
známé polky Slavonická a Dačická od našeho významného rodáka
a skladatele Vladimíra Fuky. Závěrečný dlouhý potlesk po skončení
koncertu byl jasným důkazem toho, že se skladby v podání Městského dechového orchestru ZUŠ Dačice publiku líbily a že toto hudební těleso rozhodně nebylo ve Slavonicích naposled.
Vernisáž malých výtvarníků
Poslední listopadové úterní odpoledne se na naší škole neslo ve
znamení historicky první vernisáže výstavy žáků výtvarného oboru. Své výtvarné práce vystavovali v atriu školy žáci z nejmladších
ročníků ze třídy paní učitelky Petry Kadlecové, paní učitelky Kateřiny Zedínkové a Jaroslava Čajky. Návštěvníci převážně z řad rodičů
a prarodičů žáků mohli obdivovat fantazii, invenci, talent, šikovnost a vysokou úroveň, jež se pod odborným vedením pedagogů
promítá do výtvarných prací našich malých umělců. Ke správné
vernisáži neodmyslitelně patří také dobrá hudba, o kterou se postaralo flétnové trio pod vedením pana učitele Richarda Šedy, a samozřejmě i pohoštění dobrým jídlem a pitím. Děkujeme tedy paní
Ivetě Janákové a kolektivu zaměstnanců restaurace U Malínků za
sponzorský dar v podobě chutných koláčků.

Největší poděkování patří učitelkám výtvarného oboru, paní
Kadlecové a paní Zedínkové, které díky své dlouholeté praxi a odborné erudici vychovávají z našich žáků talentované a všestranně
rozvinuté výtvarníky. Mnozí z nich se pak hlásí ke studiu na uměleckých školách, kde nadále rozvíjí to, co se u nás naučili. Myslím
si, že naše první vernisáž se povedla, proto budeme tuto tradici
rozvíjet a v dalších vernisážích postupně představíme výtvarnou
činnost všech našich žáků.
Druhý Podvečerníček na ZUŠ Dačice
Předposlední listopadový čtvrtek se nesl ve znamení již druhého Podvečerníčku žáků hudebního oboru. Koncertní sál, zaplněný
do posledního místa a doslova nabitý program plný výborných
instrumentálních a pěveckých výkonů našich žáků – tak by se ve
stručnosti dal charakterizovat tento skvělý koncert, během něhož
bylo vidět, že se našim mladým muzikantům a zpěvákům podařilo
v duších návštěvníků vyvolat pocity radosti a spokojenosti. Nutno
podotknout, že v tomto pošmourném, listopadovém čase je dvojnásob cennější potěšit a udělat radost všem v našem okolí. Podě-
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kujme proto žákům za jejich povedené výkony a jejich učitelům za
přípravu celé akce.
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele
Ohlédnutí za rokem 2019
Závěr roku není jen obdobím klidu a pohody vánočních svátků
a oslav nadcházejícího roku, je to také příležitost ohlédnout se za
rokem uplynulým a zhodnotit, co vše se za těch dvanáct měsíců
událo. Rok 2019 byl na události v naší škole velmi bohatý.
Kromě tradičních Podvečerníčků a třídních večírků se v březnu
a v dubnu 2019 uskutečnily společné koncerty naší školy, ZUŠ v Telči a ZUŠ v Třešti, které měly velký úspěch, proto budeme v této tradici pokračovat i v následujících letech. V průběhu jarního období
roku 2019 se pak uskutečnila celá řada koncertů a akcí, které naše
škola sama organizovala, nebo se na nich podílela svojí účastí. Za
všechny jmenujme například Jarní koncert pěveckých sborů, Májový koncert Městského dechového orchestru ZUŠ Dačice, ZUŠ Open
– celostátní happening základních uměleckých škol, Fest band Dačice – slavnosti dechových orchestrů nebo koncerty a vystoupení
našich žáků v základních školách, institucích a organizacích dačického regionu.
Život základní umělecké školy nespočívá jen v prezentaci toho,
co se žáci naučili, pouze účinkováním na koncertech a společenských akcích. Výsledky poctivé a profesionální práce všech pedagogů se proměňují v řadu ocenění našich žáků ze soutěží okresní,
krajské, celostátní a mezinárodní úrovně. Za to patří našim učitelům jak hudebního, tak i výtvarného oboru velký dík.
Je důležité také připomenout, že v roce 2019 oslavila naše škola
sedmdesát let své existence. Vyvrcholením těchto oslav byl koncert, který se uskutečnil 19. září 2019 v sále naší školy. Účast široké
veřejnosti i řady významných představitelů z oblasti kulturního,
společenského a politického života jasně potvrdila to, že se Základní umělecká škola Dačice s pobočkou ve Slavonicích stala neodmyslitelnou součástí života našeho regionu.
Čas adventní se v naší škole nesl ve znamení řady akcí a koncertů. Připomeňme dva benefiční koncerty pro Okénko Dačice
a pro organizaci Sdílení Telč a několik adventních koncertů v podání Vánočního orchestru Jiřího Nováka a dětských pěveckých sborů, Vánoční koncert sborů pod vedením Ivany Barešové a Venduly
Nekulové nebo vánoční koncerty žáků Evžena Mašáta, Venduly
Nekulové a Tomáše Holického pro Ledax a Domov seniorů Dačice.
Naši žáci a učitelé také účinkovali na akcích, které pořádalo Město
Dačice (Živý Betlém, Rozsvícení vánočního stromu, koledy v podání žesťového souboru z věže kostela sv. Vavřince). Závěr kalendářního roku na naší škole pak vyvrcholil 18. prosince předvánočním
večírkem ve Slavonicích a 19. prosince vánočním Podvečerníčkem
v koncertním sále ZUŠ Dačice.
Konec roku je také příležitostí pro poděkování všem, kdo se
podílejí na budování dobrého jména naší školy. Děkujeme všem
našim zaměstnancům, nepedagogickým i pedagogickým, za jejich
perfektní práci, děkujeme žákům, rodičům našich žáků a široké veřejnosti za podporu a všem přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
v novém roce.
Josef Mochar, ředitel ZUŠ Dačice

www.dacice.cz

30 let života ve svobodné společnosti
Zprostředkovat dnešní mladé generaci, co vyhnalo lidi před 30 lety do ulic, není tak jednoduché, jak by se mohlo na první
pohled zdát.
Byli jsme proto velmi potěšeni, že pozvání na besedu s žáky naší školy přijali přímí
účastníci listopadového dění v Dačicích,
a to JUDr. A. Tunkl, jeden ze zakládajících
členů OF v Dačicích, a doc. D. Pfeiferová,
která ještě jako studentka organizovala
dnes již legendární schůzku opozičních
sil v dačické sokolovně. Besedy proběhly
20. a 25. listopadu 2019 a obě byly velmi zajímavé. Dr. Tunkl vyprávěl o tom, jak se v Činoherním klubu osobně setkal s předními
osobnostmi OF, a apeloval na žáky, aby si
získané svobody vážili a nenechali se o ni
připravit. Doc. Pfeiferová použila aktivizujících metod, aby žáky přiměla ke srovnání
každodenního života v totalitní a svobodné společnosti. Potěšující bylo, že žáci využili možnosti diskutovat o tom, co slyšeli,
a konfrontovat své názory s těmi, kteří tzv.
sametovou revoluci zažili a vnímali ji nejen
jako důležitou společenskou změnu, ale
i okamžik, který zásadně proměnil jejich
osobní život.
V rámci připomínky listopadových událostí byla ve škole také připravena nástěnka,
jejíž součástí byl kvíz o důležitých událostech roku 1989. Nejúspěšnější řešitelé kvízu, žáci P. Bureš a J. Bláha ze třídy MSE3, byli
odměněni dortem ozdobeným trikolórou.
Události sametové revoluce si připomněli
žáci tříd PO1 a MSE3 i při tematicky zaměřené procházce Prahou 11. 11. 2019. Navštívili
místa spojená s exodem východních Němců těsně před pádem Berlínské zdi, Národní třídu a procházku ukončili symbolicky
u plastiky Havlova srdce na piazzettě Národního divadla.
Jana Burdová
Pozváni do Senátu Parlamentu ČR
Žáci prvních a druhých ročníků tříletých
oborů Obráběč kovů, Truhlář, Kadeřnice
měli hned na začátku Adventu možnost
pootevřít dveře a nahlédnout tam, kde
se „dělá“ velká politika, do Senátu ČR.
V místnosti bývalé konírny, dnešním
jednacím sále, jsme se setkali se senátorem
Milošem Vystrčilem, na jehož pozvání
jsme Senát navštívili. Dozvěděli jsme se,
že sál se nevyužívá pouze k projednávání
zákonů, ale konají se zde různé kongresy
a vzdělávací programy. Děti se na chvíli
staly senátory a vyzkoušeli si, jak se jim
v jednací síni sedí. Senátor Miloš Vystrčil
jim objasnil, v čem spočívá práce senátorů,
proč je důležité chodit k volbám a proč by
neměli být lhostejní k politickému dění
v naší společnosti. Připravil nám, i přes svoji
zaneprázdněnost a pracovní vytíženost,
společně s průvodkyní nezapomenutelný
zážitek, a zato jim patří velké poděkování
žáků i pedagogů. Kouzlo tradičních českých lidových Vánoc jsme si připomněli

návštěvou výstavy v podzemí Betlémské
kaple. Měli jsme pocit, že jsme se dostali
do dávné minulosti. Viděli jsme tradiční
betlémy vyrobené ze skla, vosku, olivového
dřeva, drátků, ovčího rouna i perníků, také
vánoční ozdoby, které zruční umělci před
námi vytvářeli.
Putování vánoční Prahou jsme zakončili
prohlídkou oblíbených a nejnavštěvovanějších trhů na Staroměstském a Václavském
náměstí. Mnozí z nás nakoupili tradiční vánoční dárky a chvíli jsme sledovali ukázky
tradičních lidových řemesel.
Pražskou vánoční atmosféru a pohodu
jsme si všichni společně užili a příjemně se
naladili na nadcházející vánoční čas.
Věra Tomanová
Finanční gramotnost hravě
Mnoho rodin má dnes finanční problémy
a opakovaně se dostává do dluhových pastí
a nepříjemných exekucí. Umění hospodařit
se mají žáci učit už ve školkách a základních
školách. Střední škola technická a obchodní
Dačice chce základním školám v této oblasti pomoci. Z tohoto předpokladu se zrodil
nápad, abychom my, žáci ekonomického
oboru, s učitelkou ekonomických předmětů Ing. Dvořákovou navštívili základní
školy v Dačicích a okolí a hráli si s dětmi
na virtuální finanční život. V uplynulých
týdnech jsme byli ve Studené, Kunžaku,
Strmilově, Českém Rudolci, Slavonicích, Telči v Masarykově i Hradecké ulici, Dačicích
v Komenského ulici a Nové Říši.
Při hře Virtulife vytvářejí žáci rodiny, které samostatně hospodaří. Musí se správně
ekonomicky rozhodnout, jak dosáhnout
cílů rodiny, jaká pojištění uzavřít, který úvěr
je dobrý a který ne, jak řešit nečekané situace, které v průběhu života mohou nastat. Je
toho hodně, co musí jednotlivé „rodiny“ při
hře zvládnout. Žáci se aktivně zapojují, hra
je baví a zábavnou formou získávají návyky
dobrého hospodaření.
žáci třídy EP4
Energetika
Ve čtvrtek 12. prosince podali velice důležité informace našim žákům z prvních

ročníků lektoři z pražské Agentury Hejl
Servis. Každý rok pravidelně zavítají mezi
naše žáky a besedují s nimi na téma Energetika. Letos představili globální pohled
na energetické potřeby současného světa.
V této besedě používají i zajímavé přístroje
a pomůcky, které dokáží určit, byť jen malé
procento radiace v různých předmětech.
Získané vědomosti pak žáci mohou uplatnit v předmětech Základy přírodních věd
a Ekologie, kde se mluví především o alternativních zdrojích energie.
Pavel Novák
Den otevřených dveří
Rodiče, děti z několika základních škol
se svými učiteli, ale také zájemci z řad veřejnosti měli možnost navštívit naši školu
v pátek 13. 12. 2019. Příchozí byli přivítáni
v prostředí vánočně vyzdobeného školního studijního centra. Zde mohli posedět,
popovídat si s učiteli u šálku vánočního
punče, a dokonce i ochutnat drobné vánoční cukroví. Neformální posezení v klidném
prostředí příjemného školního prostoru
umožnilo v klidu prodiskutovat s potenciálními zájemci o studium vše, co je zajímalo.
Někteří návštěvníci využili možnost
seznámit se s finančně zajímavými stipendijními programy pro žáky strojírenských
oborů, jiní rádi nahlédli do učeben, kde se
vyučovalo, nebo moderně vybaveného
CNC centra v přízemí školy. Mnozí si chtěli
prohlédnout i nově otevřené středisko
praktického vyučování. V rámci workshopu,
pořádaného ve spolupráci s Jihočeskou
hospodářskou komorou, si mohli zájemci
vyrobit na místě drobný předmět ze dřeva
či kovu, a vyzkoušet si tak svou zručnost.
Při příležitosti Dne otevřených dveří ožila
i tělocvična, kde proběhl turnaj ve florbalu.
V konkurenci pěti týmů se vítězem stalo
družstvo žáků z naší školy.
Zájem návštěvníků, mezi nimiž nechyběli
ani bývalí absolventi školy se svými ratolestmi, byl vítanou vzpruhou do další práce.
Už teď se těšíme, že se alespoň s některými
z nich budeme setkávat už v příštím roce
jako s našimi žáky.
Jana Burdová
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Závěr roku na gymnáziu
Přestože advent je obdobím klidu a ztišení, v posledních týdnech
před Vánocemi bylo na dačickém gymnáziu docela rušno. A to
nejen kvůli Odpoledni pro páťáky či Dni otevřených dveří, během
kterých se škola zaplnila uchazeči o studium, jejich rodiči a často
i několika sourozenci nebo kamarády. Uvítali jsme také zajímavé
osobnosti, kterými byli například publicistka a disidentka Jana
Soukupová či přírodovědec PhDr. Petr Veselý, Ph.D. z Jihočeské
univerzity. Vlnu nadšení zvedla účast našich studentů v republikovém kole Dějepisné soutěže gymnázií i v republikovém kole
soutěže v piškvorkách. A samozřejmě se sportovalo. Napříč věkovými kategoriemi, pohlavími (a že jich na světě je) i disciplínami.
Týmovým sportům vládl volejbal, ve kterém se našim studentům
podařilo probojovat do krajského kola středoškolského poháru,
a to jak v kategorii chlapců, tak v kategorii dívek. Z individuálních
sportů stojí za zmínku mikulášský ping-pongový turnaj učitelů,
v němž navzdory své matematicko-fyzikálně-počítačové aprobaci zvítězil ředitel školy. Všechny tyto a mnohé další akce závěru
loňského roku byly bohatě zdokumentovány na našich internetových stránkách www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv i sociálních
sítích www.facebook.com/gymn.dacice/ či www.instagram.com/
gymnaziumdacice/. Některé z nich jsme pro Vás vybrali na stránky Dačického zpravodaje. Vzhůru na ně.
Petra Mašátová
Dějepisná soutěž gymnázií

Ve středu 20. listopadu jsme se vypravili do Chebu, kde se následující den konal 28. ročník národního finále Dějepisné soutěže
gymnázií. Naši školu v něm zastupovali Jáchym Bartošek ze septimy, Kryštof Blažek ze sexty a Martin Urbanec z 2. ročníku. Téma
soutěže bylo velice aktuální – konec 20. století, přičemž hlavní důraz byl kladen na sametovou revoluci. Ve velké konkurenci 75 gymnázií z České a Slovenské republiky se naši kluci umístili na pěkném
21. místě. Děkuji jim za vzornou reprezentaci školy a přeji hodně
úspěchů do dalších ročníků.
Pavla Kloiberová, vyučující dějepisu
Ptačí tah
V úterý 26. listopadu se žáci 2. ročníku a sexty sešli 3. a 4. hodinu
v učebně biologie, kde pro ně byla připravena přednáška s názvem
Ptačí tah. Přednášku vyslovil PhDr. Petr Veselý, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Žáci
si z přednášky odnesli mnoho zajímavých poznatků a informací
o tom, jak, kdy a kam ptáci migrují a co je k tomu vlastně vede.
Zjistili také, jak ptáci zvládnou přeletět dlouhé vzdálenosti, že se
dokáží zorientovat a najít tu správnou cestu za využití magnetického pole Země. Přednáška byla velice poučná. Už se těšíme na další!
Nikol Fuchsová, žákyně 2. ročníku
Tým ve freshi odšťavnil České Budějovice v piškvorkách
Ve čtvrtek 28. listopadu si správná pětka studentů gymnázia nastavila budíky, aby se brzy ráno vypravila již podruhé do Českých
Budějovic a utkala se o první místo v kraji v piškvorkách. Turnaj
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se konal stejně jako před pár týdny, kdy jsme vyhráli okresní kolo,
na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna. Kromě našeho týmu
s osvěžujícím názvem Tým ve freshi ve složení David Novák, Lukáš
Pokorný, Martin Švanda, Eva Přibylová a Barbora Kellnerová se krajského kola zúčastnilo dalších čtrnáct týmů. Po několika formalitách
a zhlédnutí videí nastalo rozlosování do skupin a klání mohlo začít.
Celkem snadno se nám pomocí křížků, koleček a pár taktik podařilo postoupit do pavouka, ve kterém jsme pravděpodobně déle
čekali na to, až budeme moci hrát, než doopravdy hráli. Po dalších
dvou výhrách jsme se ocitli ve finálovém kole, které mělo rozhodnout o tom, kdo si domů odnese pohár, první místo a hlavně ekologické tašky od Ulož.to. Toto střetnutí s týmem Panzerfaust, který
si na soutěž nezapomněl donést kromě proplánovaných strategií
ani obleky, již ovšem neproběhlo tak snadno a skončilo remízou.
To znamenalo, že musel proběhnout rozstřel o vítězství mezi dvěma vybranými hráči. Zápas to byl velice napínavý, ale na jeho konci
stál jen jediný vítěz této hry o trůny – a to náš fenomenální kapitán
David Novák, bez kterého bychom neměli příležitost se v pátek
6. prosince podívat na republikové kolo, které se konalo na Masarykově univerzitě. Tam jsme obsadili 21. místo.
Barbora Kellnerová, 4. ročník
30 let od pádu železné opony u nás
V rámci letošních Příběhů bezpráví v pátek 29. listopadu navštívila naši školu disidentka a publicistka Jana Soukupová. Díky ní jsme
se dozvěděli mnoho nových informací o roku 1989. Přednáška byla
rozdělena na dvě části. V první části jsme zhlédli dokument o studentce Ivaně, která byla v roce ’89, stejně jako my, v maturitním
ročníku (Z deníku Ivany A. – více na www.jsns.cz). Studentka popisovala celý rok svýma očima ve formě deníkových zápisků, které připomínaly také důležité politické udalosti té doby. Ve druhé
polovině probíhala beseda s paní Soukupovou, která nám ukázala
vlastní fotky z onoho roku a vyprávěla, jak organizovala sametovou
revoluci v Brně, jak ji vyslýchala StB, posílala jí anonymní výhružné
vzkazy a chtěla jí zabavit děti. V rámci dotazů jsme se dozvěděli,
jaké prožívala pocity, jaké byly rozdíly mezi demonstracemi v Praze a Brně, jak probíhala „její“ brněnská revoluce a spoustu dalších
zajímavostí.
Děkujeme paní Soukupové za přínosnou přednášku, která nám
rozšířila obzory o tomto velmi důležitém období.
Lenka Riedlingová, žákyně 4. ročníku
Hrnec zlaťáků zůstal na domácí půdě
V pondělí 9. prosince se konal již tradiční volejbalový turnaj
středních škol O HRNEC ZLAŤÁKŮ. Týmy dívek se spolu utkaly již
po devětadvacáté a v dámské režii to bylo tentokrát naposledy.
Příští ročník dostane nový kabát v podobě možnosti zápasů smíšených týmů. Jistě se tím zvýší účast a zvedne se i zdravá konkurence
a chuť urvat vysněnou trofej. Celkem se mezi sebou utkalo šest
týmů, kdy při hře každý s každým jasně zvítězil tým nejlepších
dívek z Gymnázia Dačice. Ostatní týmy se nenechaly zastrašit
a předvedly napínavý boj o vrchní posty výsledné tabulky. Všichni
si sportovní odpoledne užili s nadšením a příští rok jsou opět připraveni soupeřit o třicetiletou trofej.
Zuzana Voldřichová, vyučující tělesné výchovy
Příprava žáků 5. a 9. tříd na přijímací zkoušky na gymnázium
Gymnázium Dačice nabízí žákům 5. a 9. tříd základních škol přípravu na přijímací zkoušky. Příprava se uskuteční formou tří odpoledních setkání se zájemci o studium v prvním čtvrtletí nového
roku a bude zaměřena na řešení ukázkových úkolů z přijímacích
zkoušek z českého jazyka a z matematiky z minulých let. Zájemci se
mohou zúčastnit všech tří setkání nebo jen některého z nich. Účast
je bezplatná a není nutné se předem registrovat. Přípravná setkání
se budou konat v úterý 21. ledna, ve středu 19. února a ve čtvrtek
19. března 2020, vždy od 15 do 16:40 ve 2. patře budovy gymnázia.
Milan Točík
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Novinky ze ZŠ praktické a speciální v Dačicích
Vybíjená v Třeboni

Dne 20. 11. jsme se zúčastnili turnaje
ve vybíjené v Třeboni. Sestavili jsme tým
dohromady s naší školou ve Slavonicích.
Pověstná bedna nám unikla jen o vlásek,
a tak na nás zbyla jen „brambora“, tedy
čtvrtá příčka.
Den otevřených dveří a Vánoční výstava
Dne 27. 11. proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Dopoledne začalo pro naše
žáky otevřenými dílničkami, kde mohli žáci
vyrábět pod vedením pedagogů různé zajímavé výrobky. Vyráběla se přáníčka, obrázky z korálků, vánoční ozdoby z papíru či vizovického pečiva, točilo se na hrnčířském
kruhu aj. Mezitím po celý den navštěvovala školu i veřejnost. Viděli jsme u nás děti
z mateřských školek, rodiče a přátele školy,
či velkou spoustu lidí, kteří si chtěli školu
jen tak prohlédnout. Kdo měl zájem, mohl
si k prohlížení dát nealkoholický punč, zkusit si vyrobit výrobek na jednotlivých stanovištích či zhlédnout výstavu prací našich
žáků a pedagogů. Myslíme si, že celá akce
proběhla bez větších zádrhelů. Moc děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast,
zejména za peněžní dary a těšíme se, že Vás
opět uvidíme při jarní výstavě v dalším roce
2020, do kterého Vám všem přejeme hodně
štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a radosti.

Adventní zpívání
Již se stalo tradicí, že každé pondělí adventu probíhá u nás ve škole tzv. „adventní zpívání u stromečku“. Toto naše zpívání
probíhá tak, že se celá škola sejde při první
vyučovací hodině v aule školy, kde si něco
řekneme o Vánocích, vánočních zvycích či
adventu. Po krátkém povídání si zapalujeme příslušnou svíčku na adventním věnci
a zpíváme si vybrané vánoční koledy. Každoročně tuto akci připravuje paní učitelka
Linhartová, za což jí moc děkujeme.
Canisterapie

V pondělí 2. 12. jsme se opět mohli při
canisterapii vidět s pejskem Tobíkem a jeho
paní Terezkou. Kromě chvilek s Tobíkem
nám Terezka připravila úkol, kterým bylo
poznávání koření dle vůně a vaření barevného bramborového salátu (jen jako!). Nakonec nám Terezka a Tobík předvedli pár
kousků dogdancingu. Na příštím setkání
prý ukáží více. Už se moc těšíme a děkujeme za jejich práci.
Přáníčka pro seniory
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem rodičům, kteří se zapojili do školní
akce „Vánoční přání pro seniory“, především paní Bažantové, Ošmerové, Lojkové
a Karáskové. Dále děkujeme paní Sokolíkové za dárky pro žáky. Těšíme se na další
spolupráci.

Zprávy z DPS
I do Domu s pečovatelskou službou v Dačicích zavítal Mikuláš
s čertem Kleofášem a andělem. Společně jsme si zazpívali a každého pak čekala sladká odměna. Po druhé adventní neděli se rozezněly vánoční skladby a koledy v kulturní místnosti v Domě
s pečovatelskou službou v Dačicích. Tento program byl připraven
Základní uměleckou školou v Dačicích pod vedením pana učitele
Evžena Mašáta. Vnesl do tváří uživatelů vánoční pohodu a celé odpoledne se vydařilo. Ve čtvrtek 12. 12. k nám do domu s pečovatelskou službou v předvánočním čase zavítali žáci Základní školy
Neulingerova. Předvedli nám pásmo vánočních písniček a scének.
Pod stromečkem účinkující našli sladkou odměnu.
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová, Ledax o.p.s. Dačice

Svaz tělesně
postižených Dačice
Členové naší organizace se vydali na
první adventní neděli načerpat vánoční atmosféru do sousedního Rakouska. Během
dopoledne jsme dojeli do městečka Grünburg a odtud jsme přejeli parním vláčkem
do vánočně ozdobeného městečka Steyru.
Zde jsme navštívili vánoční trhy a ochutnali punč a svařené víno. Odpoledne jsme se
přesunuli do Lince. Zde jsme si prohlédli
historickou část města a navštívili největší
kostel Neuer Dom. V podvečer jsme došli
na náměstí, které bylo vánočně vyzdobené. Zde jsme si prohlédli adventní trhy
a zakoupili si krásné dárečky. Počasí nás
vůbec nešetřilo, bylo chladno, ale naštěstí
nepršelo. Domů do tepla jsme se všichni
moc těšili.
Další naší akcí, kterou jsme pořádali v posledním měsíci roku, byly odpolední čaje
s Mikulášem a jeho družinou. Na toto odpoledne přišlo přes 80 hostů. Pozvání přijal a přišel mezi nás i starosta pan Ing. Karel Macků. Toto odpoledne se velice líbilo.
Dále jsme navštívili děti v mateřské školce
v Bílkově. S touto školkou máme již několik
let vybudován krásný vztah a děti se vždy
na nás těší. Přijede za nimi i kouzelník pan
Jaroslav Němec.
V předvánočním čase jsme navštívili
i koncert vánočních koled, které zpívali
v kostele sv. Vavřince.
Poslední akce našich členů organizace
byla návštěva tradičního vánočního Betlému v Kancnýřově sadu na náměstí.
Do nového roku vám všem přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody po celý
rok.
Stejskal František, předseda organizace
a členové výboru

Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2019
a do nového roku 2020 Vám přejeme
radost ze života, pevné zdraví
a mnoho pracovních i osobních úspěchů

Dačický ZVONEČEK

Pronajmu
obchodní místnosti
--- inzerce ---

60 + 60 m2
v ulici Göthova čp. 64, Dačice
tel.: 602 978 129
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Poděkování

Dačický Domeček - malé ohlédnutí
Prosinec proběhl v našem Domečku, jak
jinak, než v duchu vánočním.
Hned 4. prosince přišel navštívit baby
club Mikuláš se svojí družinou a odměnil
všechny přítomné děti. Děti byly hodné
a tak si tu svoji nadílku každý mohl odnést.

V pátek 13. prosince si děti vyzdobily vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými
ozdůbkami.
Při této příležitosti zazpíval náš sboreček
pod vedením Míši Popelínské a představily se i děti z kroužku kytar za doprovodu
Dany Syrovátkové. Domečkem se rozléhaly
české koledy i v moderním pojetí. Vánoční
stromeček zkrášluje prostory vstupní haly
v našem Domečku a určitě nás bude těšit
ještě dlouho v lednu. Ve středu 18. prosince
nadělil Ježíšek spoustu dárečků a hraček,
především těm nejmenším dětem v baby
clubu. Vánoční atmosféru podpořila vedoucí baby clubu Danuška se svojí kytarou
a vánočními písněmi.

PŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ
Začal nám nový rok a my máme prostor
tady a teď poděkovat všem našim dětem,
externím pracovníkům, rodičům, sponzorům a partnerům, bez kterých by chod
našeho Domečku nebyl myslitelný. Dětem
za to, že jsou šikovné, tvořivé, zručné, energické, přátelské, kreativní a ochotné zvednout se od televizí, mobilů a tabletů a přijít
za námi. Externím pracovníkům za jejich
čas, trpělivost, nápady, rady a nasazení při
vedení jednotlivých kroužků. Rodičům za
podporu svých dětí, čímž jim dávají možnost trávit volný čas smysluplně. Sponzorům za jejich finanční i materiální dary, bez
kterých by bylo těžké některé akce zorganizovat. A na závěr všem našim partnerům,
ať známým nebo bezejmenným, kteří jsou
ochotni věnovat dětem a nám kus sebe
– čas, materiál, finance, nápady, pomoc…
Vám všem patří náš velký dík.
Přejeme, ať se Vám daří, ať jste zdraví,
šťastní, užíváte si přítomnosti se svými blízkými, ať dokážete zpomalit v této hektické
době a naučíte se rozlišovat důležité věci
od těch nepodstatných.
A kdyby Vám zbyl nějaký volný čas, stavte se u nás v Domečku. Protože Domeček
je tu pro Vás.
Jarka Bačáková a Dana Syrovátková,
Domeček

Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem příznivcům a dárcům Šatníku
Charity v Dačicích.
Poděkovat za dárcovství a štědrost lidem,
kteří se octnou v nepříznivé životní situaci
a nouzi. Vašich darů v podobě zachovalého
a čistého ošacení, ložního prádla, přikrývek,
obuvi atd. si velice vážíme. Cílem pomoci
nejsou jen Dačice a okolí, ale i široká oblast
Telče, kde Šatník nemají. Spolupracujeme
s pracovníkem Záchranné sítě z Telče s p.
Janem Vraspírem DiS., kterému se snažíme
zajistit pomoc s ošacením pro klienty v sociální nouzi, v rámci našich možností. Klienty buď přiveze k nám, aby si vybrali, co potřebují, nebo jim ošacení doveze. Osobně si
myslím, že naše spolupráce je oboustranně
prospěšná.
Děkuji také všem dobrovolnicím za jejich
činnost a vzájemnou podporu! Bez nich by
Šatník nebyl takovým, jakým je! A vězte, že
je tam spousta nekonečné práce! Jak fyzické, tak i lidského kontaku s klienty. Každý
jsme jiný a snažíme se, aby nedocházelo ke
konfliktním situacím.
Děkuji také městu Dačice za podporu.
Snad jsem na nikoho nezapomněla.
Děkuji a přeji Vám vše dobré za laskavost
a podporu v roce 2020!
Marie Šedová, Farní Charita Dačice

100 let knihovního zákona 1919 – 2019 a vesnické knihovny na Dačicku
V létě uplynulo 100 let od přijetí prvního knihovního zákona, který spustil vlnu zakládání obecních knihoven napříč tehdejším Československem. Zřízení knihovny za účelem „doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“ bylo pro
obce povinností. Nezbytnost zákona ukotvujícího účel a fungování knihoven se za 100 let prokázala nesčetněkrát a bez něj by
knihovny nebyly jedním ze stálých pilířů společenského života obcí a měst. Druhý knihovní zákon byl přijat v roce 1959 a třetí,
zatím poslední, v roce 2001.
S počátky knihovnictví v Dačicích se setkáme již při zakládání
spolků v 60. letech 19. století. Po pádu Bachova absolutismu a po
vydání nového spolkového zákona v roce 1867 nastal obrovský
boom, vznikaly spolky cyklistické, okrašlovací a mnoho dalších.
Čtenářský spolek Dyje, založený v roce 1868, patřil k prvním kulturním spolkům ve městě. Žádost o schválení stanov a založení spolku
zakladatelé moravskému místodržitelství odůvodnili: „neboť nutná
potřeba docílení svornosti a ducha společenského přiměla základní
odbor zaříditi ve zdejším městě čtenářský spolek.“ Stanovy spolku
moravské místodržitelství schválilo 18. 4. 1868. Cílem jeho činnosti byla především podpora četby, pořádání společenských zábav
a besed. Nejvýznamnější osobností Čtenářského spolku Dyje byl
v prvních letech jeho působení P. Eduard Höchsmann, farář v Matějovci, který kolem sebe dokázal soustředit vzdělané občany.
V důsledku špatné finanční situace Spolek po 24 letech, 10. 11. 1892
zanikl a spolkové jmění bylo darováno spolku Měšťanská beseda
v Dačicích. Vznik Spolku pro zakládání knihoven pro lid ve městě
Dačicích a okolí vzešel z podnětu c. k. okr. soudce Bedřicha Kancnýře a jeho vytvořené stanovy potvrdilo moravské místodržitelství
9. 1. 1896. Spolek začal se zakládáním veřejných knihoven, především v obcích na českoněmeckém jazykovém pomezí. V roce 1905
měl spolek 13 venkovských knihoven a veřejnou knihovnu v Dačicích. Na vesnicích byly založeny knihovny, z nichž některé existují
dodnes. Mají úctyhodnou historii, co myslíte?
Je úžasné, že stále se nacházejí lidé, kteří se o knihovny v obcích
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starají. Jejich existence, umístění či personální obsazení nebyly
vždy ideální, ale dnes jsou někde i jediným ostrůvkem pro scházení
se a možnost získání knížek, ať pro relaxaci nebo poučení. Po celou
dobu od přijetí knihovního zákona v roce 1919 jsou tyto vesnické
knihovny určitým způsobem podporované, ať obcí nebo jinak.
Dnes z dotací Jihočeského kraje na podporu regionálních funkcí knihoven. Mezi pověřené knihovny patří i ta naše. Zajišťujeme
přísun stále nových knížek, určitou úroveň knihovnického vedení
knihovny a podporujeme nejrůznější komunitní akce a přejeme jim
další dlouhá smysluplná léta existence.
Peč

17. 1. 1897 knihovník p. Chromý

Bílkov

31. 1. 1897 p. Antonín Štěpán

Markvarec

30. 1. 1898

p. Jan Uhlíř (knihovna zrušena
a obnovena 4. 12. 1902)

Hříšice

10. 12. 1898 p. Karel Vaško st.

Báňovice

leden 1900 p. Ladislav Votava

Kostelní Vydří

17. 3. 1902 p. Josef Hlavsa

Řečice

25. 2. 1903 p. František Matoušek

Chlumec

26. 1. 1907 p. Julius Nevrkla
M. Slavíková, Z. Chadimová,
Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice

www.dacice.cz

Dačický trojboj ve sportovní gymnastice a šplhu 2019
Akce se konala ve Sportovní hale Dačice 7. prosince 2019.
Zúčastnilo se celkem 105 jednotlivců ze 7 oddílů, a to z Náměště
nad Oslavou, Nové Bystřice, Moravských Budějovic, Tučap, Písku,
Přibyslavic a Dačic. Závodilo se ve dvou disciplínách Trojboji - hrazda, přeskok, prostná - jednotlivci a družstva. Druhá samostatná
disciplína byl Šplh. Závodnice byly rozděleny do sedmi věkových
kategorií.
Za Dačice děvčata vybojovala celkem 12 medailí.
Naše velké díky patří: městu Dačice, které nás dlouhodobě podporuje a zlepšuje naše podmínky pro trénink a pořádání přeborů.
Firmě CENTROPEN, a.s., která věnovala dětem krásné ceny
a podporuje nás také jako celek TJ Centropen Dačice, z.s. Firmě
Jemča, která věnovala dárky rozhodčím a vedoucím výprav. A děkujeme VŠEM, kteří pomohli celou akci zrealizovat.
Šárka Mátlová, oddíl sportovní gymnastiky

Florbal Dačice
Florbalisté hrají prim ve svých soutěžích. Na radnici bojovali o novou halu.

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

Aktuálně se jedná o finální podobě. Ve hře je stále jak varianta
rekonstrukce tělocvičny SŠTO, tak stavba nové haly.
Petr Jindra, Florbal Dačice

Sportovní okénko
Přijďte fandit našim kuželkářům :
18. 1. 2020

10:00 h

kuželna TJ

TJ Centropen Dačice C
-TJ Sokol Mistřín

2. 1. - 12. 1.

Memioriál L. Juráska 4x25 dorážka

12. 1.

Český pohár dorostu

18. 1.

Dačice C-Sokol Mistřín 3 KLM

Středa 8. 1. 14:00 – 15:00 h na kuželně v Dačicích pořádáme nábor žáků ročníku 2009 – 2010 do kroužku kuželek.
Informace p. Zajíc tel.602 486 105
V. Zajíc, TJ Centropen Dačice.

periodický tisk územně správního celku
Vychází 1 x měsíčně v nákladu 3.200 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků

--- inzerce ---

Na dvou kolbištích aktuálně bojují dačičtí florbalisté. Jejich snažení se nyní upíná nejen ke sportovním palubovkám. Neudržitelné
stávající podmínky je nutí jednat i v souvislosti s možnou výstavbou sportovní haly. Problém se dostal až na radnici. Aktuálně ho
řeší nejvyšší představitelé města.
Jedenáct přihlášených družstev v ligových soutěžích Českého
florbalu, dvanácté družstvo fungující pod hlavičkou Dačic v Kunžaku. A to vše se 160 aktivními členy. Dačický florbal je rok od roku
větší organizací. Stávající prostory, které byly nedostatečné už
před deseti lety, jsou nyní výrazným limitem rozvoje klubu. Situaci
bylo třeba urychleně začít řešit.
„V letošním roce nám Český florbal ukončil výjimku pro pořádání
domácích zápasů kategorií dorostenců a starších. V praxi to znamená, že by od září polovina klubu byla vystěhována mimo Dačice.
K tomu všemu už nám ani nestačí stávající tréninkové hodiny. Situaci bylo třeba začít řešit,“ vysvětloval šéftrenér klubu Petr Jindra.
Florbalistům z města kostky cukru se i letos daří. Ženy jsou druhé ve své soutěži, muži čtvrtí a atakují barážové příčky, stejně jako
loni a předloni. Kvalitní tréninkový proces dokázali ve výsledkové
úspěchy přetavit už také junioři a dorostenci, kterým patří třetí místa. Žákovské a mladší kategorie se pak vyznačují každá prakticky
dvacetičlenným kádrem.
„Od nové sezony bychom chtěli založit dívčí družstvo. Jenže protože jde o složitý proces, je třeba ho nastartovat už nyní. Bohužel
však v tuto chvíli nemáme kde trénovat, protože se do hal sotva
vejdeme. Natož abychom ještě přidávali další tým. Máme trenéry,
máme hráče, chybí nám jen zázemí,“ doplňoval Jindra.
Sám šéftrenér pak spolu se zástupci Tělovýchovné jednoty Centropen o nové prostory bojoval na radnici. Proběhla jednání s panem starostou a místostarostou. Ti pak dačické zájmy prezentovali
na schůzce na krajském úřadu v Českých Budějovicích. „Věřím, že
se nám podaří přesvědčit kompetentní lidi, že jednáme v zájmu
celé společnosti. Sportovní hala bude sloužit všem, ne jen florbalistům. Navíc každá aktivita, která děti pomůže rozhýbat, je ku prospěchu. Bez ohledu na to, jakému sportu se ti nejmenší nakonec
budou věnovat,“ zakončil šéftrenér.

Číslo: 1/2020, ročník devátý
Datum vydání: 8. 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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Kino Beseda

Kulturní dům Beseda
16. ledna, čtvrtek, 19:00 h
Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble
Koncert houslového virtuóza a cimbálové
kapely. Vstupné 550 Kč.
18. ledna, sobota, 19:00 h
Myslivecký ples

Klub Béčko

10. ledna 2020, pátek, 19:00 h
MŮJ PŘÍBĚH, romantický, 2D
česky, vstupné 120 Kč
12. ledna 2020, neděle, 16:00 h
ZAKLETÉ PÍRKO, česká pohádka, 2D
česky, vstupné 120/100 Kč

do 7. ledna zavřeno
11. ledna, sobota, 20:00 h
Modelka XXL

15. ledna 2020, středa, 10:00 h
PŘES PRSTY, romantický, 2D
česky, vstupné 50 Kč

18. ledna
zavřeno (Myslivecký ples)

22. ledna 2020, středa, 19:00 h
ŠPINDL 2, romantický, 2D
česky, vstupné 120 Kč

25. ledna, sobota, 20:00 h
Kvízový večer
Otevírací doba:
pondělí		
úterý až čtvrtek
pátek a sobota
neděle 		

8. ledna 2020, středa, 19:00 h
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, romantický, 2D
česky, vstupné 120 Kč

26. ledna 2020, neděle, 17:00 h
VLASTNÍCI, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

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

Městské muzeum a galerie
Otevřeny stálé expozice
út-pá 9:00 -12:00, 13:00 - 16:00 h
Městské muzeum a galerie Dačice přeje všem
svým návštěvníkům pěkné Vánoce a ve zdraví
a spokojenosti prožitý nový rok. Těšíme se na
další setkání s vámi v roce 2020!

29. ledna 2020, středa, 19:00 h
25 km/h, komedie, 2D
české titulky, vstupné 100/80 Kč
30. ledna 2020, čtvrtek, 18:00 h
DOLLITLE, rodinný, 2D
český dabing, vstupné 130/110 Kč

25. ledna 2020, sobota, od 15:00 h
Maškarní bál pro děti
Tanec, hry a zábava pro celou rodinu.
Občerstvení zajištěno.
27. ledna 2020, pondělí, od 17:00 h
Přednáška První pomoc
Přijďte si oživit základy poskytování první
pomoci. Včetně praktické ukázky.
Pro děti otevřená hernička.
1. února 2020, 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.
Pravidelné aktivity:

Otevřená herna pro rodiče s dětmi – každou středu od 16:00 do 18:00 h.

Krásné počasí přilákalo na letošní již 14. vánoční jarmark na nádvoří státního zámku a do
všech prostor městského muzea rekordní počet
návštěvníku v celé historii. Bylo jich celkem 1 670.
Mohli zhlédnout a případně si zakoupit výrobky
od 51 řemeslníků a prodejců. S některými prodejci jsme se setkali poprvé a je dobře, že se nabídka obměňuje. Poprvé vystoupila v dopoledních
hodinách na jarmarku skupina Karolína a měla
velký úspěch. V odpoledních hodinách zahráli
koledy muzikanti z Hudby z Marsu Revajvl. Trochu jsme obměnili i zvířátka na nádvoří a poníci
z Jockey Clubu z Malého Pěčína se líbili. Děkujeme
Ing. Zdeňce Koutné za její obětavost s převozem.
Další jarmark, samozřejmě velikonoční, proběhne
v neděli 5. dubna 2020.

Zubní pohotovost
11.01.2020

sobota Hron Vladimír

Denisova 352/II, J. Hradec

384 361 523

12.01.2020

neděle Hulička Radek

Jablonského 446, Třeboň

384 397 185

18.01.2020

sobota Chaloupka Adam

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

19.01.2020

neděle Johová Miluše

Stará cesta 505, J. Hradec

384 363 570

25.01.2020

sobota Havlíček Pavel

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

26.01.2020

neděle

Horní náměstí 516, Slavonice

602 673 439
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13. ledna 2020, pondělí, od 10:00 h
Nachlazení – nutné zlo?
Beseda s lékárnicí maminkou Mgr. Lucií Posádovou, plná konkrétních rad a tipů.
Pro děti otevřená hernička. Vstupné dobrovolné. Více: www.lekarnice-maminky.cz.

Dopoledníček – pondělky a čtvrtky, 8:30
až 11:30 h - klubík pro rodiče s dětmi v herně.

Vánoční jarmark

Kovář Matejová
Veronika

Katolický dům
a RC Křižovatka

Dopolední cvičení nejen pro maminky každý čtvrtek od 8:30 do 9:30 h v klubovně
s Hanou Kopečkovou, 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

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

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

Více informací na www.besedadacice.cz
a rezervace vstupenek rezervace.dacice.cz

www.dacice.cz

KALENDÁŘ AKCÍ

Dačice 2019
KALEDNÁŘ AKCÍ

únor

leden

Dačice 2020

leden
leden
leden

MAŠKARNÍ DÍLNA V BABY CLUBU • DDM Dačice
VÝLET DO MALÉHO PĚČÍNA S MALÝM FARMÁŘEM • DDM Dačice
MEMORIÁL L. JURÁSKA V KUŽELKÁCH • TJ Centropen Dačice

1. 1.
4. 1.
4. 1.
11. 1.
14. 1.
16. 1.
18. 1.

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU, Palackého náměstí • Město Dačice
NOVOROČNÍ POHÁR VE STŘELBĚ – střelnice Zahrádecký les v Dačicích • Střelecká sekce Dačice
TŘÍKRÁLOVÝ TURNAJ ve stolním tenise pro mládež • Katolický dům Dačice
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV – sportovní hala SŠTO Dačice • TJ Centropen Dačice
SOVA ÁMOSKA – setkání s předškoláčky • ZŠ Komenského
PAVEL ŠPORCL a cikánská cimbálovka Gipsy Fire • KD Beseda
MYSLIVECKÝ PLES v KD Beseda • MS Háj Dolní Němčice

25. 1.

MAŠKARNÍ PRO DĚTI • Katolický dům Dačice

únor
únor

KARNEVAL PRO DĚTI Z BABY CLUBU • DDM Dačice
KURZ HÁČKOVÁNÍ s Lenkou Tříletou pro veřejnost • DDM Dačice

únor
únor
únor

KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ – jarní tematika • DDM Dačice
PEDIGOVÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ • DDM Dačice
ZIMNÍ TOULKY S FOTOAPARÁTEM • DDM Dačice

1. 2.
1. 2.

PYŠNÁ PRINCEZNA – pohádka pro děti • KD Beseda
PLES KATOLICKÉHO DOMU „NA VODĚ“ • Katolický dům Dačice

4. 2.
10. 2.
15. 2.

DVA NAHATÝ CHLAPI – divadlo • KD Beseda
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA v KD Beseda • Zdravé město Dačice
HASIČSKÝ BÁL v KD Beseda • SDH Dačice

22. 2.
22. 2.

DĚTSKÝ KARNEVAL s Pavlem Novákem • KD Beseda a DDM Dačice
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ve sportovní hale SŠTO Dačice • TJ Centropen Dačice
KARAOKE • Klub Béčko
IVAN HLAS TRIO – koncert • Hospoda pod Betonem

22. 2.
22. 2.
22. 2. - 1. 3.
23. 2.
25. 2.

březen

29. 2.

JARNÍ PRÁZDNINY V KINĚ • Kino Beseda
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM • MMaG Dačice
MASOPUSTNÍ VESELICE na Palackého náměstí a v ulicích Za Lávkami; účinkují děti a učitelky z MŠ Za Lávkami a muzikanti ZUŠ Dačice • Lávky
MĚSTSKÝ PLES • KD Beseda

březen
březen
březen

JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ • ZUŠ Dačice
JARNÍ DÍLNA V BABY CLUBU • DDM Dačice
JARNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI • DDM Dačice

březen
březen
do 1. 3.
5. 3.
6. - 8. 3.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA pro prarodiče s dětmi • DDM Dačice
BURZA OBLEČENÍ A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ • Katolický dům Dačice

10. 3.
14. 3.
14. 3.
17. 3.
20. 3.
21. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
28. 3.
29. 3. - 22. 4.
29. 3. - 26. 5.
31. 3.

JARNÍ PRÁZDNINY V KINĚ • Kino Beseda
BESEDA O ČERNOBYLU s Tomášem Kubešem v Kině Beseda • Knihovna Matěje Mikšíčka
DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ – 20. ročník krajské postupové přehlídky amatérských divadel • KD Beseda
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA – Barevné jaro – setkání pro předškoláčky a jejich rodiče • ZŠ B. Němcové
PLES DAČICKÉHO ZVONEČKU v KD Beseda • Dačický Zvoneček
KRAUSBERRY – koncert (malá parta) • Hospoda pod Betonem
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A JARNÍ DÍLNA V BRATRSKÉ • ZŠ Komenského
CAVEMAN – divadlo • KD Beseda
JARNÍ DÍLNA • Katolický dům Dačice
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ve sportovní hale SŠTO Dačice • TJ Centropen Dačice
LOTRANDO A ZUBEJDA – muzikálová pohádka • KD Beseda
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ • Knihovna Matěje Mikšíčka
KARAOKE • Klub Béčko
JARNÍ VÝSTAVA • MMaG Dačice
KRÁSNÉ A LÉČIVÉ – výstava léčivých rostlin na Dačicku ve fotografii Adriany May • MMaG Dačice
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA – Letní olympiáda – setkání pro předškoláčky a jejich rodiče • ZŠ B. Němcové
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EP
EP
EVCFO
EVCFO
EVCFO
4. 4.

O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA DAČICE t;ÈLMBEOÓLZOPMPHJDLÈPSHBOJ[BDF%BǏJDF
UKLIĎME ČESKO t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
VELKÁ CENA DAČIC V JUDU WF4QPSUPWOÓIBMF%BǏJDFt5+4PLPM%BǏJDF$FOUSPQFO
DO KALHOT oQǲFETUBWFOÓ#SPVLPWDPWB,BNEJWBEMB[ƎFTLÏ,BNFOJDFt,MVC#ÏǏLP

4. 4.
5. 4.

ONDŘEJ FENCL, SEAN BERRY, JAN HRUBÝ & MICHAL HNÁTEK oLPODFSUt)PTQPEBQPE#FUPOFN
KŘÍŽOVÁ CESTA KE TŘEM KŘÍŽŮM t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF

5. 4.
7. 4.

VELIKONOČNÍ JARMARK t..B(%BǏJDF
ÚTERÝ S HOSTEM t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
TURNAJ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ V KOPANÉ A PŘEHAZOVANÉ t;À#/ǔNDPWÏ

8. 4.
9. 4.
11. 4.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA na Zelený čtvrtek t ,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
TRIO MŮRA � IVEFCOÓWZTUPVQFOÓ t,MVC#ÏǏLP

15. 4.
17. 4.

ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
JITKA ZELENKOVÁ a Jindřichohradecký BigBand t,%#FTFEB

18. 4.
18. 4.

DEN ZEMĚ aneb Vysaď si svůj strom t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
KVÍZOVÝ VEČER t,MVC#ÏǏLP

22. 4.
25. 4.

ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
DEN ZEMĚ t.À%BǏJDF

30. 4.

květen

DEN ZEMĚ s Malým farmářem v Malém Pěčíně t%%.%BǏJDF
VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ S BABI LENKOU t%%.%BǏJDF

4. 4.
4. 4.

25. 4.
26. 4. - 24. 5.

EP
EP
LWǔUFO
LWǔUFO
LWǔUFO
LWǔUFO
LWǔUFO
LWǔUFO
LWǔUFO
2. 5.
4. - 29. 5.
5. 5.
8. 5.
9. 5.
9. 5.
9. 5.
9. 5.
10. 5.
12. 5.
13. 5.
15. 5.

KARAOKE t,MVC#ÏǏLP
JOSEF DUSPIVA � obrazy poetické t..B(%BǏJDF
PÁLENÍ ČARODĚJNIC t.ǔTUP%BǏJDFB4%)%BǏJDF
JOSEF DUSPIVA � obrazy poetické t..B(%BǏJDF
KRÁSNÉ A LÉČIVÉ – WâTUBWBMÏǏJWâDISPTUMJOOB%BǏJDLVWFGPUPHSBöJ"ESJBOZ.BZt..B(%BǏJDF
S MALÝM FARMÁŘEM ZA ZVÍŘÁTKY do J. Hradce t%%.%BǏJDF
OSLAVY DNE MATEK V BABY CLUBU t%%.%BǏJDF
MÁJOVÝ KONCERT oÞǏJOLVKF.ǔTUTLâEFDIPWâPSDIFTUSt ;6À%BǏJDF

TENISOVÝ PŘÁTELSKÝ TURNAJ MLÁDEŽE o%BǏJDFo,BVU[FO �3BLPVTLP� t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍoVLÈ[LZWâVLZBUǲÓEZt;À,PNFOTLÏIP
O ŠTÍT MĚSTA DAČICE oBUMFUJDLÏ[ÈWPEZ t;À,PNFOTLÏIP
SETKÁNÍ GENERACÍ aneb Den matek pro seniory t;À,PNFOTLÏIP
DAČICKÝ VÍCEBOJ DRUŽSTEVoSPǏOÓLTUǲFMFDLÏTPVUǔäFt4UǲFMFDLÈTFLDF%BǏJDF
UKLIĎME SVĚT oWâTUBWBWâSPCLǾOBJOGPDFOUSVt.À%BǏJDF
ÚTERÝ S HOSTEM t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
75 LET OD KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY oQJFUOÓBLUVQPNOÓLVPCǔUFNWÈMFLt.ǔTUP%BǏJDF
KOČÁRKOVÝ A KOLOBĚŽKOVÝ PRŮVOD t.À%BǏJDF
JARNÍ FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
FÉROVÁ SNÍDANĚ t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
DEN BEZ TABÁKU aneb Branou Podyjí na kole a pěšky o[BIÈKFOÓDZLMPUVSJTUJDLÏTF[ØOZW+ǏLSBKJt;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
DEN MATEK t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
DEN MATEK oWZTUPVQFOÓQSPTFOJPSZW%14%BǏJDFt;À#/ǔNDPWÏ
NOC LITERATURY t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB

16.5.
16. 5.

ZUŠ OPEN t;6À%BǏJDF
ROZTANČENÁ KOSTKA CUKRUoBFSPCOÓTPVUǔät%%.%BǏJDF
VLADIMÍR FUKA oLPODFSULFWâSPǏÓOBSP[FOÓIVEFCOÓIPTLMBEBUFMF t.ǔTUP%BǏJDFB;6À%BǏJDF

17. 5.

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ – den otevřených dveří t..B(%BǏJDF

22. 5.
23. 5.

TRADIČNÍ PŘEHLÍDKA MAŽORETEK OBMFUOÓTDÏOǔW[ÈNFDLÏNQBSLV t%%.%BǏJDF

B
28. 5. - 14. 6.
30. 5.
30. 5.
31. 5.

červen

JARNÍ VÝSTAVA t..B(%BǏJDF
KRÁSNÉ A LÉČIVÉ oWâTUBWBMÏǏJWâDISPTUMJOOB%BǏJDLVWFGPUPHSBöJ"ESJBOZ.BZt..B(%BǏJDF

EP
ǏFSWFO
ǏFSWFO
1. 6.
2. 6.
5. 6.

PLES DAČICKÉHO OKÉNKAW,%#FTFEBt%BǏJDLÏ0LÏOLP
ŠKOLNÍ AKADEMIE v KD Beseda t;À,PNFOTLÏIP
BAREVNÁ PALETA – WâTUBWBBCTPMWFOUTLâDIQSBDÓWâUWBSOÏIPPCPSVWEBǏJDLÏNNV[FVt;6À%BǏJDFB..B(%BǏJDF
PROCHÁZKA POHÁDKOULF%OJEǔUÓ t;À,PNFOTLÏIP
KOŠT VÍNA V CHLUMCI t4%)$IMVNFD
DEN BEZ AUT aneb Na kole dětem t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
BAREVNÁ PALETA oWâTUBWBBCTPMWFOUTLâDIQSBDÓWâUWBSOÏIPPCPSVWEBǏJDLÏNNV[FVt;6À%BǏJDFB..B(%BǏJDF
MALÝ ŠTÍT MĚSTA DAČICE oBUMFUJDLÏ[ÈWPEZ t;À,PNFOTLÏIP
DAČICKÁ 14 oCǔäFDLÏ[ÈWPEZ t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
DEN DĚTÍ pro děti z mateřských škol t;À#/ǔNDPWÏ
ÚTERÝ S HOSTEM t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
NOC KOSTELŮ tƲÓNTLPLBUPMJDLÈGBSOPTU%BǏJDF

pokračování Kalendáře akcí v dalším čísle Dačického zpravodaje 2/2020
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