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Ohlédnutí za 17. ročníkem Dačického kejklování
První březnový víkend žily Dačice již tradičně amatérským divadlem. Letošního kejklování se zúčastnilo celkem osm jihočeských divadelních souborů, které se ucházely o postup na celostátní divadelní přehlídku Divadelní Piknik Volyně. Výkony
jednotlivých souborů hodnotila odborná porota, která v Dačicích v tomto složení zasedla vůbec poprvé. Pozvání přijali pánové René Vápeník, Zdeněk Janál a Adam Doležal, garantem přehlídky byla Mgr. Simona Bezoušková, programová ředitelka
přehlídky Jiráskův Hronov.
Jako vždy se celé kejklování neslo v přátelském duchu a opět vznikla úžasná atmosféra, kterou je dačická přehlídka vyhlášená. Novinkou letošního ročníku byl sobotní
večírek, kde k tanci i poslechu zahrála místní kapela Dobrá pára, v pozdních nočních
hodinách pak štafetu převzali ochotníci
a do ranních hodin se na předsálí hrálo
a zpívalo…
Letošní ročník ozdobilo také první vydání
Dačických kejklovaček, o které se postaral

Jak to vidím aneb 50 000 000 pro Dačice

DS TYL Dačice. Účastníci přehlídky se mohli
dočíst něco z historie kejklování, informace
o porotě a zúčastněných souborech a mnoho dalšího.
Divácky nejúspěšnějším představením
byl letos bezkonkurenční autorský muzikál Cyrano, ve kterém předvedli strhující
výkony členové Muzikálového a divadelního spolku Cyrano z Českých Budějovic.
Toto představení si také vysloužilo přímou
nominaci na postup do Volyně a odneslo
si i celou řadu dalších ocenění – za pěvec-

Když jsem nastupoval do funkce starosty, bylo mým cílem zrekonstruovat školku
Za Lávkami na moderní školku odpovídající potřebám současných dětí. Zdá se, že
tento můj cíl dojde brzy naplnění. Jak se říká, peníze jsou až na prvním místě, a tak
jsme v minulém roce podali žádost o dotaci ve výši téměř 50 milionů korun. V této
chvíli již máme v ruce rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 49.816.962,90 Kč.
V historii města se jedná
o vůbec nejvyšší získanou
dotaci na realizaci investiční akce. Více než 9 měsíců
čekala předložená žádost
na finální verdikt. V této
době probíhala mezi městem Dačice a poskytovatelem dotace mnohdy nekonečná jednání,
doplňování, upravování a aktualizace žádosti o dotaci. Celou tíhu administrace žádosti nesl odbor dotací a investic společně
s Mateřskou školou Dačice. Je tedy na místě, abych poděkoval jak kolegům z tohoto
odboru, tak paní ředitelce mateřské školy. Je přirozené, že s postupujícím časem
a vzhledem k důležitosti této investiční
akce vzrůstala mezi některými rodiči nervozita a objevovaly se různé „zaručené“ informace o stavu předložené žádosti. Jsem
proto velmi rád, že mohu nyní s určitostí
konstatovat, že pokud přijetí dotace a realizaci celé akce schválí zastupitelstvo města,
bude v letech 2017 a 2018 největší investiční akcí města Dačice tolik potřebná výstavba MŠ Za Lávkami.
Ještě předtím, než do nové školky zamíří

krůčky prvních dětí, nás čeká velké množství práce. V dalších dnech či týdnech bude
probíhat výběrové řízení na zhotovitele
stavby, samotná realizace spojená s demolicí současné budovy a výstavbou školky
bude probíhat od července 2017 do srpna
roku 2018. Tato skutečnost bude mít dopad na celkový provoz Mateřské školy Dačice včetně všech jejích pracovišť a bude ji
možné uskutečnit pouze za podpory rodičů
dětí navštěvujících školku. Na duben a květen plánujeme setkání s rodiči za účelem
konzultace provozu a přijímání dětí do MŠ
Dačice. Vzhledem k rozsahu akce a jejímu
společenskému dopadu již nyní žádáme rodiče o potřebnou dávku tolerance a pochopení. Pokud se vše podaří podle plánu, tak
bude v září roku 2018 Dačice zdobit zcela
nová dvoupodlažní školka se čtyřmi třídami
o celkové kapacitě 96 dětí. V rámci školky
Za Lávkami počítáme rovněž s umístěním
dětí mladších 3 let. Celkové náklady akce
činí necelých 60 mil. Kč, dotace z IROP
činí 90 % tzv. způsobilých výdajů akce
(55.352.181,00 Kč)
Karel Macků,
starosta

ké/herecké výkony, za režii, za kostýmy, za
hudbu a libreto, za choreografii…
I ostatní hrané tituly sklidily velký úspěch
a sál byl vždy více plný než prázdný, o čemž
svědčí i letošní rekordní návštěvnost. Celkem přehlídku navštívilo 518 diváků, z toho
si 53 zakoupilo permanentku na celý festival.
Máme obrovskou radost nejen z toho,
že návštěvnost kejklování stále stoupá, ale
i z toho, že Dačické kejklování má ve světě
amatérského divadla skvělé jméno a soubory se k nám rády vrací právě kvůli té krásné atmosféře, která v Dačicích vždy panuje.
Romana Bártů,
vedoucí oddělení kulturních aktivit

Pojďte se starostou na kus řeči
Kde? jídelna Hotelu Stadion
Kdy? 28. dubna 2017 V kolik? v 17:00 h

popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě
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Slovo místostarosty
Jak jste již zaregistrovali a jistě ještě registrovat budete, město se blíží k jednomu ze svých vytyčených cílů, a tím je rekonstrukce Mateřské školy pracoviště
Za Lávkami.
Není to náš rozmar, že bychom si chtěli přidělat práci
výstavbou nového komplexu, ale současné budovy
tohoto pracoviště nejsou
v dobré kondici a potřeba
rodičů je umísťovat i mladší
děti do školek. Tato rekonstrukce se dotkne
opravdu všech občanů Dačic - roční snížení kapacity školek, vyroste zde zcela nová
budova, bude zvýšený pohyb vozidel stavby. Bude to jedna z největší akcí, na které
město získá dotace. Přínos bude bezesporu
kladný. Ke zdárnému dokončení, ale uplyne
ještě nějaký čas a zabere plno práce a úkolů. Hned tím prvním bude podání výpovědi
z nájmu Domu dětí a mládeže, který dlouhodobě sídlí v těchto prostorech. Dům dětí
a mládeže je stejně jako Základní umělecká škola zřizován Jihočeským krajem. Není
to ze dne na den, ale bohužel se po roce
a půl vyjednávání nepodařilo domluvit s Jihočeským krajem výstavbu nového Domu
dětí a mládeže v ul. Bratrská za spolufinan-

cování Města Dačice a Jihočeského kraje.
Dům dětí a mládeže se mohl přestěhovat
rovnou, bez hledání a využívání dočasných prostor. Doufám, že alespoň v tomto
směru pomohla březnová návštěva radní
a 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského
kraje v oblasti školství a sociálních věcí doc.
Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., která přislíbila pomoc. Hned dále naváže rozmisťování dětí
a personálu do ostatních pracovišť MŠ
v Dačicích a místních částí, aby od začátku
září 2017 mohli všichni v klidu nastoupit na
svá místa. Veškeré schůzky s rodiči bude
organizovat ředitelka MŠ Dačice Mgr. Hana
Švarcová za účasti zástupců města. Současně budeme vybírat zhotovitele, který
provede demolici staré a výstavbu nové
budovy. Vše plánujeme zvládnout do září
2018, proto prosím všechny o shovívavost,
trpělivost, toleranci a vstřícnost, abychom
rok bez jedné školy přečkali. Odměnou
nám všem bude zcela nová, větší, modernější „Školka Za Lávkami“.
Miloš Novák, místostarosta

Lipolec má novou
občanskou komisi
Ve středu 8. března 2017 jmenovala
Rada města Dačice nového předsedu
a členy občanské komise v místní části
Lipolec.
Počátkem října loňského roku zaslala
občanská komise místní části Lipolec oznámení o ukončení své činnosti k poslednímu
říjnu. Proto bylo nutné, aby si občané Lipolce zvolili komisi novou. Koncem února proběhla veřejná schůze, kde byla nová komise
zvolena jednohlasně všemi přítomnými.
Nová komise v Lipolci byla jmenována
s účinností od 9. března 2017, je devítičlenná a jejím předsedou byl zvolen pan Jaromír Beneš.
Monika Hlavová, útvar tajemníka

Zastupitelstvo města se
sejde na svém 16. zasedání
10. 4. 2017 v 17:00 h
v hlavním sále
Kulturního domu Beseda.

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

Rada města na své 68. schůzi konané
22. 2. 2017 mimo jiné:
• schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000 Kč spolku Babybox, z. s. na
zřízení nového babyboxu v J. Hradci,
• schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000 Kč společnosti I MY, o. p. s. ze
Soběslavi,
• schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky „Oprava fasády domu čp. 3/I na
Palackého náměstí v Dačicích“ a uzavření
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem –
firmou TROJSTAV s. r. o. z Telče,
• schválila uzavření dohody o přistoupení
k partnerství mezi městem Dačice
a Otevřená OKNA, z. ú. za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice
a MA21,
• schválila Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2017
a vzala na vědomí Hodnotící zprávu
Zdravého města Dačice a MA21 za rok
2016,
• schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky na stavební práce akce „Vodovod Hostkovice – Lipolec“ a přidělení
veřejné zakázky uchazeči VHST s. r. o.
z Pelhřimova,
• schválila uzavření smlouvy o osazení
uzamykatelné závory na železniční trati
Slavonice – Telč za Poddvoreckým rybníkem vlevo směr Malý Pěčín,
• schválila podání žádosti do dotačního
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programu Jihočeského kraje Neinvestiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na
akci „Oprava a odvlhčení objektu požární
zbrojnice na pozemku pč. st. 20 v k. ú.
Hostkovice u Dolních Němčic – II. etapa“,
• schválila výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Komenského ve výši
76.481,30 Kč,
• schválila výsledek hospodaření Základní
školy Dačice, Boženy Němcové ve výši
33.238,69 Kč,
• vyhlásila možnost ucházet se o příspěvek
z prostředků města na rok 2017,
• schválila rozpočtové opatření č. 5/2017
v těchto objemech: příjmy 322.851,50
Kč, výdaje 8.672.851,50 Kč, financování
8.350.000,00 Kč,
• schválila podání žádosti o dotaci
z dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje na dovybavení zásahových jednotek.
Rada města na své 69. schůzi konané
8. 3. 2017 mimo jiné:
• schválila výsledek hospodaření Školní
jídelny Dačice, Boženy Němcové za rok
2016 – zisk ve výši 402.002,92 Kč,
• schválila výsledek hospodaření Mateřské
školy Dačice za rok 2016 – zisk ve výši
322.709,82 Kč,
• schválila rozpočtové opatření č. 6/2017
v těchto objemech: příjmy 178.072,00

Kč, výdaje 177.072,00 Kč, financování
-1.000,00 Kč,
• schválila uzavření smlouvy o spolupráci
mezi městem Dačice a ústavem STŘED,
z. ú. z Třebíče v oblasti výkonu sociálněprávní ochrany dětí,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky „Zateplení mateřské školy Bílkov“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem Miroslav Brtník, Peč,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
Integrovaného regionálního operačního
programu na realizaci akce „Zpracování
územní studie veřejných prostranství –
Rancířov, Dančovice a Hluboká“,
• jmenovala s účinností od 9. 3. 2017
předsedu a členy občanské komise
v místní části Lipolec.
Rada města na své 70. schůzi konané
13. 3. 2017 mimo jiné:
• schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček – II. etapa“ a přidělení
veřejné zakázky uchazeči SATES ČECHY
s. r. o. z Telče,
• schválila koncepci řešení likvidace odpadních vod v místních částech Dolní
Němčice, Hostkovice a Lipolec,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice“ včetně
předpokládaného harmonogramu.

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 18. února přivítal místostarosta města Miloš Novák společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Matyáš Urbánek, Elizabeth Kusáková, Vojtěch Marek, Kristýna Halašková, Emma Milada Karpíšková,
Michal Stoupenec a Amálie Lili Hronková.

Další vítání proběhlo přesně po měsíci v sobotu 18. března, kdy místostarosta města Miloš Novák přivítal nové občánky města tentokrát s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni MěÚ Dačice. Přivítány byly děti: Matouš Javůrek, Dita Nováková, Tomáš Kotva, Zora
Bohuslavová, Klaudie Míchalová, Karel Popjak a Jiří Šuta.

Infocentrum Dačice se připravuje
na letní sezónu
Hlavní turistická sezóna je pro všechny, kteří pracují v cestovním ruchu už jen třešničkou na dortu, které předchází
celý rok propagace, prezentací a příprav nových materiálů,
produktů a zkvalitňování služeb.

V sobotu 25. února se konal v Kulturním domě Beseda již
IV. Městský televizní ples. Ve vyprodaném sále panovala výborná nálada a hosté se bavili až do pozdních nočních hodin. Už se
těšíme na V. ples, který se chystá na únor 2018.

--- inzerce ---

Cílem je vytvořit takovou nabídku, aby si sem našlo cestu co nejvíce turistů a návštěvníků, kteří se
rozhodnou strávit v našem městě a regionu co nejdelší čas. Infocentrum se letos zúčastnilo již několika
veletrhů cestovního ruchu v Čechách a na Slovensku
za účelem propagace Dačic a regionu. Na sezónu
2017 jsme vydali nový propagační materiál ve třech
jazykových mutacích, který charakterizuje Dačice
obecně z hlediska historie i současnosti a obsahuje
také tipy na výlety. Připravujeme několik dalších prospektů, které
chybí nebo je potřeba je aktualizovat jako jsou materiály o poutních
místech v Dačicích a okolí či tipy na výlety na kole. Na Jihočeský kraj
jsme podali dvě žádosti o dotaci v rámci podpory cestovního ruchu.
Pokud uspějeme, vydáme několik propagačních materiálů, které se
budou týkat barokních památek v Dačicích a díky novému a modernějšímu IT vybavení infocentra zkvalitníme poskytované služby.
Zdeňka Králíková, odbor kultury a cestovního ruchu
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Zápis dětí do Mateřské školy Dačice
Ředitelka Mateřské školy Dačice po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání
(školský zákon) stanovila následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2017-2018.
Termín: 3. 5. 2017
Doba pro podání žádosti: 8:00 – 16:00 h
Místo pro podání žádosti:
MŠ Bratrská Dačice 177/I – Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ
MŠ Sokolská 163/V, Dačice – Bc. Marie Pelikánová - vedoucí učitelka
MŠ B. Němcové 444/V, Dačice – Bc. Radka Burešová - vedoucí učitelka
MŠ Bílkov 99 – Bc. Lenka Kučerová – vedoucí učitelka
MŠ Dolní Němčice – Mgr. Ilona Kabelková – vedoucí učitelka

•
•
•
•
•

U zápisu předloží rodiče rodný list dítěte a doklad k ověření trvalého pobytu.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Dačice na školní rok 2017-2018
Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do jednotlivých pracovišť MŠ v případech, kdy počet žádostí
podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro jednotlivá pracoviště MŠ.
• Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky k povinnému předškolnímu vzdělávání
s místem trvalého pobytu v Dačicích a místních částech
• Přednostně se přijímají děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu v Dačicích a místních částech
Doplňující kritéria s bodovým hodnocením
Kritérium

body

Zápis proběhne na obou školách v pátek
7. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hodin.
Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2011.

Na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského bude zápis
proveden v prostoru školy v ulici Bratrská.
Na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové bude zápis
proveden v prostoru horního pavilonu.
Rodiče při zápisu předloží: svůj občanský průkaz, rodný list
dítěte a vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku,
který jim předá příslušná mateřská nebo základní škola.

Den otevřených dveří
v Mateřské škole Dačice
úterý 25. 4. 2017 od 14:00 do 16:00 h
na pracovištích MŠ Bratrská, Sokolská a Dolní Němčice
ve středu 26. 4. 2017 od 14:00 do 16:00 h

na pracovištích MŠ B. Němcové a Bílkov

INFOCENTRUM DAČICE

Dítě s trvalým pobytem v Dačicích a místních částech
obce, které dovrší do 30. 9. 2017 tří let věku a hlásí se
k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2017
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Palackého nám. 1, Dačice
tel: 384 401 265

Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje MŠ Dačice
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kopírování, veřejný internet, skenování,
laminování, kroužková vazba,
prodej suvenýrů a regionální literatury
předprodej vstupenek

V případě shody bodů použije ředitelka následující pomocná
kritéria
1. Věk dítěte – vyšší věk dítěte je zvýhodňujícím kritériem
2. Losování
Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

NOVÁ SLUŽBA: Kovová kroužková vazba

Dačice zažily noční cvičení složek integrovaného záchranného systému
Noční cvičení složek integrovaného záchranného systému se konalo dne 21. března v Göthově domě na Palackého náměstí
v Dačicích.
Akce se zúčastnil hasičský záchranný sbor, sbor dobrovolných
hasičů, Policie ČR, městská policie a zdravotnická záchranná služba. Námětem byl zásah v nočních hodinách v zakouřeném členitém prostoru se záchranou osob. Při závěrečném hodnocení vyzdvihl pozorovatel především dobrou komunikaci mezi složkami
a výborně zvládnutou práci v objektu.
(red)
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Příspěvky z prostředků města na rok 2017
Na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačice schválených
usnesením číslo 75/4/ZM/2015 vyhlašuje rada města Dačice pro fyzické a právnické
osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí možnost ucházet
se o příspěvek z prostředků města pro rok 2017, za podmínky, že mají sídlo na
území města Dačice, nebo nesídlí ve městě Dačice, avšak jejich činnost se týká
občanů města Dačice.
Žadatelem o příspěvek nemůže být
právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo
územně samosprávný celek.
Lhůta pro podání žádostí:
od 31. března 2017 do 28. dubna 2017
do 14:00 h.
V této lhůtě musí být žádost doručena
podatelně Městského úřadu Dačice, nepostačuje její podání k poštovní přepravě.
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech:
Předpokládané vyhodnocení do 30 dnů
od ukončení běhu lhůty pro podání žádosti.
Žádost o příspěvek se předkládá na
předepsaném formuláři „Žádost o přidělení
příspěvku města Dačice“, který je přílohou
„Výzvy k podávání žádostí o příspěvky
z prostředků města na rok 2017“.
Žádost o přidělení příspěvku města
Dačice obsahuje:
• identifikační údaje žadatele,
• údaje o projektu, na který jsou finanční
prostředky žádány,
• základní údaje o rozpočtových nákladech
na projekt,
• prohlášení dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.
Žádost musí být opatřena následujícími
povinnými přílohami:
• u právnických osob doklad o právní
subjektivitě (např. výpis z veřejného
rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán, jinak
výpis z Registru osob (ROS), ne starší než
6 měsíců,
• doklad o oprávnění osoby jednat za
žadatele (v originále nebo ověřené kopii),
• u právnických a fyzických osob podnikajících výpis ze živnostenského rejstříku,
je-li v něm žadatel zapsán,
• čestné prohlášení v souladu s částí II, čl. 8,
odst. 6 písm. d) až písm. e) „Zásad poskytování podpor města Dačice“,
• potvrzení o bezdlužnosti vůči městu
Dačice ne starší než 1 měsíc,
• zprávu o činnosti za předešlý rok včetně
výkazu zisků a ztrát nebo přehledu
o příjmech a výdajích a majetku a závazcích,
• souhlas s podmínkami pro poskytování
příspěvků dle části II, čl. 8, odst. 6 písm.
h) „Zásad poskytování podpor města
Dačice“ podepsaný žadatelem nebo jeho
statutárním zástupcem,
• zpracovaný projekt (název projek-

tu, cíl projektu, postup k dosažení
cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace, ekonomická rozvaha,
výše požadovaného příspěvku a jeho
položkový rozpis – výdaje investiční a neinvestiční),
• položkový rozpis požadovaného příspěvku,
• údaje o finančních podporách, které
žadatel obdržel z rozpočtu města Dačice
v předchozích třech letech.
Žádost, která nebude splňovat formální
náležitosti, nebude do výběrového řízení
zařazena. Žádosti lze podat osobně na
podatelně městského úřadu nebo poštou
na adresu: Městský úřad Dačice, Krajířova
27/I, 380 13 Dačice.
Veškeré informace týkající se poskytování příspěvků podává finanční odbor
městského úřadu v Dačicích, M. Havlíková,
tel. č. 384 401 218, e-mail: prispevky@
dacice.cz
Tiskopisy potřebné k podání žádosti
o přidělení příspěvku města Dačic včetně
Zásad pro poskytování podpor města
Dačice jsou k dispozici na internetových
stránkách města Dačice www.dacice.cz
nebo na Infocentru na Palackého nám. čp.
1/I a nebo na finančním odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.cz).
Martina Havlíková, finanční odbor

Ohnisková deratizace
Od 3. 4. 2017 do 8. 5. 2017 bude na
území města Dačic probíhat tradiční
ohnisková deratizace, kterou bude
provádět odborná firma DDD, s.r.o.
Třebíč.
V průběhu
ohniskové deratizace
budou
ošetřeny
kromě jiného i plochy veřejného prostranství se zjištěnými
pobytovými
stopami
myšovitých
hlodavců. Upozorňujeme proto občany na
zákaz volného pobíhání zvířat na veřejném
prostranství dle vyhlášky Města Dačic
č. 6/2009.
Bližší informace naleznete na www.dacice.cz.
Věra Smetanová, odbor správy majetku

Rekonstrukce
místních komunikací
v lokalitě Peráček
– II. etapa
Zastupitelstvo města Dačice schválilo v rozpočtu na rok 2017 realizaci
druhé etapy rekonstrukce ulic na Peráčku. Ta zahrnuje zbývající část ulice
Pantočkova, ulici Na Jordánku a bezejmennou spojnici ulic Na Jordánku
a Na Sádkách.
B ě h e m
února a března proběhla
příprava a realizace výběrového řízení
na zhotovitele
stavby, v němž
nejnižší nabídkovou cenu předložila firma
SATES ČECHY s.r.o. z Telče. V době, kdy píši tento článek, neuplynula ještě zákonná
lhůta pro podání námitek a tak nevím, zda
bude možno s tímto zhotovitelem uzavřít
smlouvu o dílo. Stavba bude zahájena počátkem dubna a měla by trvat do konce
července, tedy pokud nás v zemi nebude
zase čekat nějaké překvapení jako v loňském roce.
Vlastní stavbu bych Vám chtěl představit
z jiného úhlu pohledu. Každá stavba, to je
jakýsi živý organismus, ve kterém jsou různé buňky s různými funkcemi a úkoly, ale
všechny mezi sebou komunikují a spolupracují, aby celý organismus obstál. Na této
stavbě budeme těmi buňkami my všichni
– pracovníci zhotovitele, objednatele a Vy
všichni, kteří zde bydlíte, či sem za někým
docházíte.
Stavbu lze také přirovnat k lidskému životu. Na začátku se rodí v těžkých bolestech,
mnohdy nepochopena svým okolím – to
je příchod prvních stavbařů na staveniště.
S přibývajícím časem se rozroste do celého
prostoru a svému okolí přináší nové podněty a mnohdy i komplikace, ale takový už
život (stavba) je. Ke konci, až se její čas nachýlí, se bude zmenšovat, aby se stáhla do
posledních dokončovacích prací a za zvuku
slavnostních fanfár, či jen tak v tichosti, byla
odevzdána objednateli. Stavbaři odejdou
a to dílo, co po nich zůstane, bude sloužit
nám všem. Aby bylo dílo dobré, stejně jako
lidský život, tak i stavba potřebuje ke svému zdárnému vývoji především toleranci,
pochopení ale třeba i úsměv. Myslete na
to, až budete procházet blátivou a rozkopanou ulicí, překračovat výkop před prahem
svého domu či potkávat stavební dělníky.
Také myslete na svou bezpečnost a na stavbě se pohybujte opatrně a obezřetně a kdo
nemusíte, tak se jí radši vyhněte.
Zdeněk Sedláček, odbor dotací a investic
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Fórum Zdravého města Dačice a MA21
Město Dačice uspořádalo v pondělí 27. února pro občany Dačic a místních částí pátý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21. Možnost diskutovat nad sedmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného
života ve městě využilo téměř osmdesát občanů včetně představitelů
města a zástupců městského úřadu.

Cílem setkání bylo získat od občanů
náměty k dalšímu rozvoji města a sestavit
žebříček nejtíživějších problémů našeho
města. Jak sdělil starosta Dačic Karel Macků:
„Těší mě, že si občané ukrojili dvě hodiny
ze svého času na aktivní práci pro město
i přes to, že krásné počasí vybízelo k jiným
aktivitám. Velmi děkuji všem zúčastněným
občanům za podnětné nápady.“
V úvodu akce seznámil starosta Karel
Macků přítomné s tím, jak se podařilo
naplnit cíle stanovené loňským fórem.
Máme radost, že se většinu problémů
včetně těch složitějších průběžně daří řešit.
Samozřejmě se objeví také podněty, jejichž
řešení bohužel není v moci města, jako
tomu bylo v případě chybějících odborných
ambulancí urologie a revmatologie.
Poté si převzala za Národní síť Zdravých
měst ČR slovo facilitátorka akce Dana Diváková, která přítomné seznámila s průběhem pracovní části fóra a postarala se
o odborný dohled. Účastníci fóra vydefinovali ve skupinách řadu problémů,
z nichž za každou tematickou oblast byly
vybrány dva nejpalčivější, o kterých se
závěrem hlasovalo. Formulované problémy
z fóra budou opět ověřeny sociologickou
studií. Sociologický průzkum bude proveden v Dačicích a místních částech odbornou firmou na reprezentativním vzorku
500 osob, a to v průběhu měsíce března.
Tato studie nám tak efektivně a objektivně
zmapuje názory občanů na nejvýznamnější
problémy na rok 2017. Výsledky této studie
tak budou objektivním a ověřeným podkladem pro jednání a rozhodování rady a zastupitelstva města o výstupech z veřejného
fóra.
V loňském ročníku byla novinkou pocitová mapa města vytvořena ve spolupráci
s Jiřím Pánkem z Univerzity Palackého
v Olomouci a NSZM ČR. Vzhledem k tomu,
že se tato novinka osvědčila, byla zařazena
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i letos. Účastníci fóra zde pomocí pěti
barevných špendlíků přiřazovali své pocity do papírové mapy k místům, kde to mají
rádi, kde se bojí, kde tráví svůj volný čas, kde
je to zanedbané či kam pozvou své známé.
Během března bude možné pocitovou
mapu vyplnit také v elektronické podobě.
(pocitovamapa.nszm.cz/dacice-2017/).
Výsledky z papírové i elektronické pocitové
mapy budou následně propojeny a použity
pro plánování dalšího rozvoje města.
Dalším zpestřením akce byly dva doprovodné programy. Prvním byly dílničky pro
děti, které zajistilo Dačické okénko. Dačické
okénko zde dále prezentovalo svou činnost
a prodávalo výrobky svých klientů. Druhým
doprovodným programem bylo VZP, které
účastníkům měřilo krevní tlak a BMI.
Problémy naformulované na Fóru Zdravého města Dačice 2017, které budou
ověřeny v následném sociologickém průzkumu (řazeno abecedně):
• Další výsadba zeleně a stromů na Červeném vrchu
• Dostupnost psychologa pro dospělé
• Hospicová péče terénní
• In-line dráha
• Intenzivně pokračovat na pracích k obchvatu
• Promítání letního kina
• Rychlejší realizace změn územního plánu
• Samostatné prostory pro školní družinu
(ZŠ B. Němcové)
• Větší prostory pro knihovnu
• Větší prostory pro neformální setkání
v knihovně
• Více přechodů (ul. Kapetova, ul. 9. května,
ul. Vlašská – u kostela)
• Více kulturních akcí pro 15+
• Zanedbané okolí kolem řeky
Nově byly k naformulovaným problémům sděleny i pochvaly. Z pochval je
možné zmínit např. širokou nabídku
vzdělávání, širokospektrální kulturní nabídku, spokojenost s revitalizací Kancnýřova
sadu, hezký zámecký park, rybniční kaskáda a zařazení mladých do chodu města.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města

Úřední dny insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci
dubnu 2017 budou dne 7. 4. 2017
a 28. 4. 2017. Insolvenční správkyni
najdete na adrese Dačice, Bratrská
221/I – Dům s pečovatelskou
službou, od 8:00 do 14:00 h.

Setkání školních
parlamentů
V úterý 7. března se v předsálí KD
Beseda konalo pod hlavičkou Zdravého města Dačice a MA21 první setkání
školních parlamentů místních škol na
téma „Město Dačice“. K diskuzi byly
přizvány i dvě školy, které zatím parlament nemají, a to ZŠ v ul. B. Němcové
a SŠTO Dačice.
Cílem uspořádání celé akce
bylo vzájemné seznámení členů
všech
školních
parlamentů
a diskuze nejen ke stanovenému
tématu.
V úvodu akce seznámil starosta Karel
Macků přítomné s tím, jaké podněty měl
stůl mladých na letošním Fóru s veřejností.
Byla to vhodná doba k tomu, aby mladí
vyjádřili konkrétní návrhy například
k pořádání kulturních akcí pro 15+. Dále už
setkání probíhalo dle stanového programu,
v kterém byla probírána pocitová mapa
města, sdílení dobré praxe a posledním
zařazeným bodem byl tzv. „protikuřácký
zákon“.
„Byl jsem velice spokojen s tím, jak se
žáci a studenti školních parlamentů zapojovali do diskuzí. Nejvíce je zaujal bod, kde
měli vyjádřit své pocity do mapy, kde to
mají rádi, kde se bojí, kde tráví svůj volný
čas, kde je to zanedbané či kam pozvou
své známé. Setkání se vydařilo, a proto jej
budeme chtít zopakovat i v příštím roce“,
uzavřel starosta města Karel Macků.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města

Upozornění na splatnost
místních poplatků
Místní poplatek za komunální odpad
a ze psů je splatný do 30. 4. 2017.
Způsob úhrady místního poplatku:
• Na pokladně MěÚ (Krajířova 27, Dačice I)
• v hotovosti nebo platební kartou.
• Na živnostenském odboru (Palackého
nám. 2, Dačice I)
• v hotovosti,
• bezhotovostní platbou (číslo účtu,
částku a variabilní symbol sdělíme
osobně v kanceláři živnostenského
odboru, telefonicky na čísle telefonu
384401255 nebo e-mailem poplatky@
dacice.cz).
Nebude-li poplatek poplatníkem zaplacen včas nebo ve správné výši, bude
vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas
nezaplacený nebo neodvedený poplatek
nebo část tohoto poplatku může být
zvýšen až na trojnásobek.
Jana Klimešová,
odbor obecní živnostenský úřad

UKLIĎME DAČICKO
www.dacice.cz

Centrum společných služeb
Mikroregionu Dačicko v roce 2017
Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko (dále
jen „centrum“) bylo zřízeno jako zcela nová organizační složka Mikroregionu Dačicko v polovině roku 2016, jeho hlavním
úkolem je zajišťovat servis nejen členským obcím mikroregionu, ale rovněž široké veřejnosti. Od svého vzniku poskytují zaměstnanci centra poradenství např. v oblasti dotací
a grantů, výběrových řízení apod. Centrum slouží občanům
rovněž jako jakýsi rozcestník, který občana vhodně nasměruje při jednání se samosprávou a státní správou.

Zapojte se s námi do celorepublikového projektu a
pomozte nám posbírat odpadky ve městě a v našem okolí

sobota 8. dubna 2017
2 možnosti zapojení:
 Vlastní trasa úklidu – 8. – 15. dubna
= obraťte se na společnost FCC Dačice, tel. 384 420 001,
která Vám zajistí odvoz shromážděného nepořádku

V roce 2016 byl pod hlavičkou centra uskutečněn
premiérový ročník veletrhu komunální techniky v Dačicích. Pro rok 2017 plánuje centrum realizaci několika
dalších projektů, vyjma pokračování výše zmíněného veletrhu bude
realizován projekt řešící optimalizaci cyklistické infrastruktury Mikroregionu Dačicko, na tento projekt byla podána žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova pro rok 2017. Realizace projektu, který je rozdělen celkem do šesti etap, bude probíhat po celý rok 2017
a jeho hlavními výstupy bude: zmapování současného stavu měkké
dopravní infrastruktury v terénu a jeho porovnání s údaji v územně
plánovacích dokumentací, návrh případných změn územně plánovacích dokumentací s akcentem na využití existujících cest pro doplnění stávající sítě cyklistických tras, návrh údržby a péče o cyklistickou infrastrukturu, zpracování zásad spolupráce s navazujícími
obcemi a to vč. spolupráce s rakouskými partnery na jižní hranici
mikroregionu, zpracování pravidel pro instalaci svislého dopravního
cykloznačení v intravilánech obcí a měst s ohledem na požadavky
státní památkové péče a územního plánování v sektoru dopravy.
Součástí fungování centra je rovněž publikace veřejných služeb
poskytovaných občanům na území dobrovolného svazku obcí – tyto
informace jsou veřejnosti poskytovány prostřednictvím Dačického
zpravodaje, doposud byl touto formou publikován seznam škol
a školských zařízení, kulturních zařízení a rovněž velmi žádaný seznam zdravotnických zařízení. Poslední do počtu zbývá seznam sociálních zařízení, který plánujeme zveřejnit v příštím čísle zpravodaje.
Veškeré důležité informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Mikroregionu Dačicko http://www.m-dacicko.cz/
centrum-spolecnych-sluzeb/, případně je možné využít telefonní
linky na Specialistu pro rozvoj mikroregionu 384 401 283. Centrum
samotné sídlí na adrese Palacké náměstí 2/I., Dačice – budova MěÚ
Dačice, kancelář Podatelny. Aktivity centra je možné rovněž sledovat
na Facebooku prostřednictvím účtu Mikroregionu Dačicko.
Martin Šťastný, Manažer centra
Jana Štěpánová, Specialista pro rozvoj mikroregionu

(kontakt platí pro místní části, ostatní odpad uložte ke
kontejnerům s tříděným odpadem)

 Úklid současně s pracovníky městského úřadu – 8. dubna
= sraz máme v 9:00 h a) u Homolkova mlýna, b) u brány koupaliště,
c) u benzinové stanice směrem na J. Hradec. Kontaktujte nás na
384 401 286, abychom Vám zajistili pytle.
Nebuďme lhostejní ke svému okolí a udělejme něco pro Dačice a místní části.
Přispějeme k tomu, aby se naše město stalo příjemnějším místem pro život.

Více informací na www.dacice.cz
v záložce Zdravé město Dačice.

Pojďte s námi uklidit Dačicko
Město Dačice se v rámci projektu Zdravého město Dačice
a MA21 připojí k celostátní akci „Ukliďme Česko 2017“, která
připadá na sobotu 8. dubna. Jejím cílem je zbavit česká
města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku
a černých skládek.

--- inzerce ---

I přesto, že město věnuje nemalé prostředky na průběžný úklid
Dačic a místních částí, můžeme po cestě do práce nebo při procházkách v našem krásném městě či přírodě narazit na místa a zapadlé kouty, kde se nachází pohozené odpadky či přímo úmyslně
založené černé skládky. S nástupem jara je nejvhodnější čas s tím
něco udělat!
Městský úřad Dačice se do této dobrovolnické akce připojí též
v sobotu 8. dubna. Rozdělíme se do třech skupin a vydáme se na
úklid podél řeky Dyje od dřevěné lávky po vlakové nádraží, další
parta vyrazí kolem kaskády rybníků a třetí od benzinové stanice
směrem na Dolní Němčice. Sraz máme v 9:00 h u a) Homolkova
mlýna, b) u brány koupaliště a za c) u benzinové stanice směr na
Jindřichův Hradec. V případě, že máte chuť vyrazit s námi, kontaktujte nás prosím na telefonu 384 401 286, a to do 4. 4. 2017,
abychom zajistili dostatečné množství pytlů. V případě, že si vyberete vlastní trasu úklidu Vašeho okolí, pytle budou k vyzvednutí na
Infocentru Dačice. Zástupce místních částí prosím, aby se obrátili
přímo na společnost FCC Dačice na tel. 384 420 001, a domluvili si
odvoz nashromážděného nepořádku.
Nebuďme lhostejní ke svému okolí a udělejme něco pro Dačice
a místní části města. Přispějeme k tomu, aby se naše město stalo
příjemnějším místem pro život.
Partnerem projektu je společnost FCC Dačice s.r.o. Více informací
a možnosti zapojení na www.UklidmeCesko.cz.
Zdislav Páral, tajemník

Mateřská škola také pomáhá
V první polovině dubna 2017 bude probíhat akce Mateřské školy Dačice „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“. Dozvíme se jak třídit
odpady, jak se chovat v přírodě, čím přispět k lepšímu životnímu
prostředí. Proběhne sběr odpadů v několika lokalitách v okolí mateřských škol.
Jsme rádi, že máme čistý kousek přírody blízko naší školky
a chtěli bychom takových míst více.
Svět je krásný, když je čistý!
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Sezóna bioodpadu začíná

Byt č. 6 v domě 175/I ul. Bratrská v Dačicích
o velikosti 1 + 0, 35,70 m2

Zima už (snad) skončila a bioodpad má opět zelenou.
Připomeňme si proto to nejzákladnější:

Konečný termín pro podání žádostí: 7. 4. 2017 do 13:00 h

• bioodpad v ulicích města budeme i letos svážet každé úterý nádoby je nutné připravit ke svozu nejpozději do šesté hodiny
ranní svozového dne
• občané bydlící v Dačicích v rodinných domcích se zahradou
si mohou i nadále zapůjčit sběrnou nádobu na bioodpad pro
individuální potřebu své domácnosti - tyto nádoby jsou pro
zájemce připraveny v areálu společnosti FCC Dačice, s.r.o. (ul.
U Stadionu 50/V), a to po předložení občanského průkazu
a složení vratné kauce ve výši 200 Kč (provozní doba kanceláře
svozové společnosti - všední dny, 7:00 h - 16:00 h)
• sběr bioodpadu v místních částech zůstává beze změny - velkoobjemové kontejnery budou sváženy dle potřeby
• plastové obaly nejrůznějších podob k tříděnému bioodpadu
nepatří

Další informace na odboru správy budov, č. dveří 108 nebo 109,
Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 6 v domě 209/V ul. B. Němcové v Dačicích
o velikosti 2+1, 68,82 m2
Konečný termín pro podání žádostí: 7. 4. 2017 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov, č. dveří 108 nebo 109,
Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 4 v domě 87/II ul. U Nemocnice v Dačicích
o velikosti 3+1, 129,94 m2
Konečný termín pro podání žádostí: 7. 4. 2017 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov, č. dveří 108 nebo 109,
Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

A jedna prosba závěrem… Neodkládejme neskladný bioodpad,
zejména neupravené větve, do hnědých „popelnic“. Pracovníkům
svozové společnosti tímto ušetříme zbytečné problémy při manipulaci se sběrnými nádobami. Pro odkládání neskladného bioodpadu se snažme využívat kontejnerů umístěných v prostorách
sběrného dvora odpadů. Toto zařízení nám slouží celoročně.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Služby sociální prevence – služby následné péče
V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme začali představovat služby sociální prevence a naposled jsme konkrétně popsali noclehárny. Dnes se seznámíme s další službou z této série, a to se službami následné péče.
Služby následné péče jsou poskytované osobám s chronickým
duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které:
• absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení (psychiatrická léčebna, psychiatrické oddělení nemocnice),
• absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují (terapeutická
komunita),
• nebo abstinují.
Služby následné péče můžeme dělit na ambulantní nebo pobytové. Jejich posláním je podpora výše zmiňovaných osob v plnohodnotném začlenění do společnosti, zlepšení kvality jejich života,
zajištění návaznosti sociálních a zdravotních služeb a tím zvýšení
jejich efektivity.
Služby následné péče zajišťují tyto základní činnosti:
• sociálně terapeutické činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
V registru sociálních služeb pro Jihočeský kraj nalezneme
tři služby následné péče:
• Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., Husovo nám.
2/24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, tel. 382 224 720,
www.arkadacentrum.cz
• Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním, Jizerská
281/4, 370 11 České Budějovice, tel. 776 655 343, www.mchcb.cz
• Doléčovací centrum Prevent, Tylova 156/23, 370 01 České Budějovice, tel. 386 350 380, http://dc.prevent99.cz
V registru sociálních služeb pro kraj Vysočina nalezneme tři
služby následné péče:
• ALKAT, z.s., Nivka 741, 675 31 Jemnice, tel. 568 422 909, www.alkat.cz
• Následná péče, Hybešova 245/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, tel.
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608 808 025, www.trebic.charita.cz
• Následná péče Jihlava, Mahenova 4686/16, 586 01 Jihlava, tel.
734 435 282, www.jihlava.charita.cz
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o službách následné péče. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního
poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb,
nebo také na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Matějková.
V dalším vydání zpravodaje se dočtete o další službě sociální prevence, a to o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi.
Lada Matějková, sociální pracovnice

Návštěva náměstkyně hejtmana
V úterý 14. března přijela do Dačic na pozvání starosty
města první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje doc.
Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., která má na starosti školství,
zaměstnanost a sociální věci.
Po přivítání na
radnici se paní
náměstkyně
setkala s řediteli všech
škol v Dačicích.
Ředitelé s ní diskutovali o problémech současného
školství.
Jednou
z d i s k u t o v a ný c h
záležitostí byla i výstavba DDM v Dačicích, kterou považuje paní
náměstkyně za důležitou a naléhavou. Poté navštívila ZUŠ, terapeutickou dílnu Dačické okénko, SŠTO a prohlédla si areál pro praktické vyučování v SOU zemědělském a služeb. Posledním bodem
návštěvního programu bylo setkání se starosty mikroregionu.
Ludmila Jankůjová, útvar tajemníka
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Probační a mediační
služba pomáhá obětem
trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu?
Kladete si otázku, proč se to muselo
stát zrovna Vám? Nevíte, kam přesně
se s Vaší tíživou situací obrátit o radu
anebo o pomoc?

Ve Vaší situaci Vám může pomoci Probační a mediační služba (PMS), jejíž poradny v rámci projektu „Proč zrovna já? II“ po
celé ČR pomohly již 5 tisícům osob a dále
pomáhají. Pomoc mohou využít také obyvatelé Jindřichohradecka a Dačicka. Služeb
poradny, sídlící v Jindřichově Hradci, může
využít každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na věk, pohlaví či způsobenou újmu. Poradny Vám mohou pomoci
zorientovat se v trestním řízení, objasnit
Vaše práva, poradit s nárokem na náhradu
škody či s odškodněním. Součástí služeb
je také poskytování psychické podpory při
zvládání svízelné životní situace.
Na pracovnici poradny, Bc. Kamilu Zabranskou, se můžete obrátit telefonicky na
čísle 727 836 070, emailově na zabranska.
pms@gmail.com, nebo osobně na středisku PMS v Hradební ulici 43/I v Jindřichově
Hradci. Poradenské hodiny bez objednání
jsou ve dnech pondělí a pátek od 9:30 do
11:00 h a v odpoledních hodinách od 12:30
do 14:00 h.
V Jihočeském kraji fungují poradny dále
v Českých Budějovicích, Českém Krumlově,
Prachaticích a Písku.
Nemějte obavy se na poradny obrátit,
profesionální a citliví poradci poskytují své
služby naprosto diskrétně, bezplatně a jsou
připraveni pomoci Vám při řešení následků
trestného činu.
Kamila Zabranská

Vzpomínka na tragické události z května 1945 - výzva
Na podnět pana Zdeňka Kulíka město Dačice připravuje setkání u příležitosti připomenutí tragické události z května 1945.
Hledáme příbuzné a rodinné
příslušníky obětí tragické události z 23. května
1945, kdy při výbuchu munice
na silnici z Dačic
směrem na Jemnici
zahynulo
šest dačických
občanů Antonín
Bohuslav, Ladislav Sedlák, Jan Křížek, František Doskočil,

Rudolf Sobotka a Ludvík Linhart. Při příležitosti výročí této tragédie plánujeme uctění
památky jejich obětí u společného hrobu
na starém hřbitově a rádi bychom mezi sebou přivítali potomky a rodinné příslušníky těchto odvážných mužů.
Kontaktujte nás, prosím, do 30. dubna
2017 prostřednictvím telefonu 384 401 275,
e-mailu kultura@dacice.cz nebo osobně
v kanceláři odboru kultury a cestovního ruchu v budově radnice, Palackého náměstí
čp. 1. Děkujeme.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

Senátoři rozhodli, že stát by měl obcím naslouchat
Na začátku března proběhla v Senátu poměrně živá debata při projednávání
změny zákona o pomoci v hmotné nouzi. Hlavní řešenou otázkou bylo, do jaké míry
má mít obec či město právo „mluvit“ do přidělování státních sociálních podpor –
v tomto případě se jednalo zejména o doplatek na bydlení - svým obyvatelům.
Výsledkem složité debaty bylo nakonec
schválení změny zákona, který ukládá
občanům, kteří žádají o doplatek na bydlení se nejdříve obrátit na město či obec,
čímž se znesnadňuje zneužívání inkasování
těchto doplatků na bydlení různým třetím
osobám – například „podnikatelům“ s ubytovnami. Zákon totiž nyní po změně říká, že
nárok na doplatek na bydlení nevznikne,
pokud osoba bez vážného důvodu odmítne možnost přiměřeného bydlení,
které je povinna si aktivně hledat; za tímto
účelem je osoba také povinna o pomoc při
získání takovéhoto bydlení požádat obec,
ve které má trvalý pobyt či ve které se
skutečně zdržuje. Obec je povinna žádost
posoudit. Pokud osobě, která ji o pomoc
při získání přiměřeného bydlení požádala,
nabídka takového bydlení ze strany obce
nebyla učiněna, vydá jí obec písemné
doporučení dalšího postupu. Pokud nabídka přiměřeného bydlení nebyla osobou
akceptována, sdělí to obec příslušnému
orgánu pomoci v hmotné nouzi.“
Další možností obrany obce před vznikem
lokalit s velkou koncentrací sociálně pa-

tologických jevů (týrání, násilné trestné
činy, různé typy závislostí, kriminalita,
hráčství, asociální chování a jednání apod.)
je právo požádat o vyhlášení oblastí se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů. Pokud by se tak stalo, není již možné,
aby další lidé, kteří se do takovéto oblasti
přistěhují, pobírali doplatek na bydlení. To
by mělo do budoucna zabránit zejména
rozšiřování nebo případně i vzniku takových oblastí.
Uvědomuji si, že jsem si tentokrát ke svému článku nevybral úplně nejpříjemnější
téma. Jsem ale přesvědčen, že i obce by
měly mít možnost alespoň částečně ovlivnit vyplácení různých sociálních dávek
svým obyvatelům, neboť toho o žadatelích
vědí často mnohem více než příslušný státní
úřad. Rovněž tak, by obce měly mít možnost
ovlivňovat různé typy přistěhovalectví
a s tím související podnikání s ubytovnami
a inkasováním doplatku na bydlení třetími
osobami, aniž by dotčené peníze skuteční
hmotnou nouzí postižení žadatelé třeba
jen uviděli.
Miloš Vystrčil, senátor

sobota 22. dubna 2017 od 8:00 do 12:00 h
Pod Lipkami na Palackého náměstí
- přijďte opět nakoupit a ochutnat kvalitní místní produkty
- o hudbu se postará harmonikář František Dědina
- dílničky pro děti s Dačickým okénkem
- děti se mohou těšit na mini ZOO
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Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Nivy“ v Dačicích
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, zveřejňuje veřejnou
nabídku na prodej 2 stavebních pozemků pro výstavbu izolovaných rodinných domů v lokalitě „Nivy“ v Dačicích.
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
12. 5. 2017 do 12:00 h
Datum konání aukce:
15. 5. 2017 od 17:00 h na MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I
Zájemci musí doručit žádost na předepsaném formuláři na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého nám. 1/I. Formulář
žádosti je možné vyzvednout na Městském úřadu v Dačicích, Odbor správy majetku, Krajířova 27/I., nebo na www.dacice.cz.
Základní kupní cena za m2: 890 Kč
Jistota na kupní cenu
• Výše jistoty činí 2 % ze základní kupní ceny požadovaného
pozemku.
• Termín zaplacení jistoty: Jistota musí být zaplacena na účet
6015-0603143369/0800, variabilní symbol 2271, resp. částka
na účet připsána, nejdéle do 12. 5. 2017 s tím, že je nezbytné
při úhradě platbu zidentifikovat uvedením textu obsahujícího
označení zájemce.
Podmínky pro prodej stavebních pozemků a výstavbu rodinných domů
• Kupní smlouva bude uzavírána s odkládací podmínkou, případně
se zřízením zástavního práva ve prospěch města Dačice. Kupní
cena bude splatná jednorázově do 3 měsíců od podpisu kupní
smlouvy.
• Po vyhodnocení veřejné nabídky na prodej stavebních parcel
bude se zájemci uzavřena kupní smlouva, a to do dvou měsíců
ode dne, kdy Město Dačice o prodeji předmětného pozemku rozhodne.
• Formulář žádosti o prodej stavebního pozemku lze vyzvednout
na Městském úřadu Dačice, odbor správy majetku, místnost
č. 102 nebo na internetových stránkách města www.dacice.cz.
• V případě, že o stejnou stavební parcelu projeví zájem více
uchazečů, bude mezi uchazeči rozhodováno formou aukce
o nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Při aukci bude možné
podpůrně využít platného Dražebního řádu Města Dačice schváleného zastupitelstvem pod usnesením č. 296/20/Z/2013
nadpoloviční většinou hlasů.
Dražitel: Dražitelem může být pouze osoba, která podala žádost
o prodej stavebního pozemku nejpozději do 12. 5. 2017. Je
přípustné zastoupení na základě plné moci s úředně ověřenými
podpisy. Dražitelem se žadatel stává přidělením dražebního
čísla.
Systém aukce: Aukce bude probíhat přihazování na kupní
cenu.Podáním žádosti a přistoupením před dražebníka vyslovují dražitelé svůj záměr odkoupit tu kterou parcelu za základní
kupní cenu ve výši 890 Kč/m2. Minimální příhoz je stanoven na
10 Kč/m2. Dražebník vyzve dražitele k učinění příhozu. K aukci
dochází tehdy, když kterýkoliv z dražitelů viditelně zvedne své
dražební číslo. Dražebník potvrdí příhoz toho kterého dražitele.
Pokud přes dvojí vyzvání není přihozeno, oznámí dražebník ještě
jednou poslední podání (cenu dosaženou posledním příhozem)
a po třetím oznámení označí jako vydražitele předmětu aukce
toho dražitele, který učinil poslední podání. V situaci, kdy dojde
ke stejné výši nabídnuté ceny více dražiteli, bude rozhodováno
losem. Námitky proti průběhu aukce musí dražitel uplatnit ihned
přímo v místě konání aukce, k pozdějším se nepřihlíží. Konečné
rozhodnutí o prodeji je výlučně v kompetenci zastupitelstva
města.
• V kupní smlouvě na prodej stavebního pozemku bude zřízeno
předkupní právo prodávajícího jako věcné právo, a to za cenu
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•

kupní stanovenou v kupní smlouvě, a to do doby, než dojde ke
kolaudaci stavby rodinného domu na pozemku (případně podle
požadavků stavebního zákona - do vydání kolaudačního souhlasu, či do doby, kdy vzniklo právo užívat stavbu).
Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
V rámci převodu je kupující povinen uhradit kolek spojený
s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Složená jistota je zálohou na kupní cenu. V případě, že vybraný
kupující neuzavře ze své vůle kupní smlouvu do 2 měsíců po rozhodnutí zastupitelstva o kupujícím, jistota se nevrací.
Účastníkům výběrového řízení, kteří nebudou úspěšní, bude
jistota vrácena na číslo účtu, které pro tento případ uvedou
v žádosti do výběrového řízení. Vrácení jistoty bude provedeno
do 10 pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o kupujícím.
Regulace výstavby: nabízené pozemky jsou dle platného územního plánu určeny pro zástavbu rodinným domem. Bližší informace poskytne Městský úřad v Dačicích, odbor stavební úřad,
Územní plánování.

Seznam stavebních pozemků
ev. číslo
parcely

parcelní číslo

výměra

1

2271/105

1269

22 588,00

2

2271/185

1372

24 422,00

dle GPL 2644-7259/2015

Výše jistoty Kč

Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

VÝKA
Dosavadní stav
Označení
pozemku

Výměra parcely

Druh pozemk

parc. číslem

Způsob využi
m2

ha

2271/105 *1)

27

33 orná půda

27

33

*1) Rozdíl -1 m2 vzniklý zaokrouhlením v

Výkaz údajů o bonitov
Parcelní číslo podle
katastru
nemovitostí

zjednodušené
evidence

2271/105

Kód
BPEJ

72911

72914

2271/185

2271/105

Se

Č.

1
2
3
4
5
16
16
21
21
21
21

GEOMETRICKÝ PLÁN
pro
rozdělení pozemku

Vyhotovitel: GEOPLAN DAČICE s.r.o.

Vokáčovo nám. 156
380 01 Dačice I

Číslo plánu: 2758-7938/2017
Okres:

Jindřichův Hradec

Obec:

Dačice

Kat. území:

Dačice

Mapový list: Dačice 4-1/41 (DKM)

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnos
seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hra
které byly označeny předepsaným způsobem:

www.dacice.cz
--- inzerce ---

Bude robot plátcem daně
a pojištění?
Moderní technologie, robotika, kybernetika, kyberbezpečnost, roboti, průmysl 4.0... Tyto a množství dalších odborných technických termínů ovládlo jednodenní česko-německou konferenci Průmysl 4.0 – Technika, vzdělávání,
prosperita!, která se uskutečnila ve čtvrtek 16. března v Českých Budějovicích.

--- inzerce ---

A protože se tzv.
4. průmyslové revoluci a jejímu dopadu na
společnost pracovně
věnuji, konferenci jsem
společně s Barbarou
Stamm, předsedkyní
Bavorského zemského
sněmu, rád zaštítil.
Co vlastně průmysl 4.0 znamená? Také pro mne to bylo donedávna nové téma, ale
čím více jsem pronikal do problematiky, tím více jsem se nestačil
divit, co všechno technika a technologie v našich životech ovlivňují, mění a především, jaký dopad bude mít rozvoj robotizace na
každodenní život nás všech. Logickým efektem rostoucí robotizace musí být zákonitě turbulence na trhu práce. Zaniknou některé
profese, vzniknou nové, přijdou lidé o práci, co budou dělat ti, jejichž práci převezmou roboti? Odborníci namítají, že ke změnám
samozřejmě dojde, ale není třeba panikařit. Je nutné se na nové
trendy připravit, včas reagovat změnami vzdělávacího systému,
myslet optimisticky, neboť zaniklé profese nahradí nové atd. Objevují se ale i ekonomické otázky a hypotézy, zda bude v návaznosti
na rozšiřování práce robotů do mnoha odvětví života nutné zavést
takové nástroje jako zdanění práce robotů, zda roboti budou v budoucnu platit sociální a zdravotní pojištění, zda a jak ovlivní 4. průmyslová revoluce důchodový systém apod. Názory expertů zatím
jednotné nejsou.
Určitou zárukou je pro mne renomé českých vědců a ekonomů,
kteří jsou za svůj široce otevřený prozíravý názor na problematiku vysoce hodnoceni v zahraničí a díky nim se podařilo navázat
mezinárodní spolupráci např. se SRN, USA, či Japonskem, kde se
podobné pracovní skupiny otázkám 4. průmyslové revoluce také
intenzivně věnují.
Otvíraly se různé odborné otázky, a ne na každou dnes už známe odpověď, ale ten čas přijde! Mne ale v průběhu dne několikrát
napadlo, co by na to řekl Karel Čapek... Ten určitě v roce 1921, kdy
ve své hře R.U.R. poprvé použil slovo robot, vůbec netušil, jak prorocká myšlenka to je.
Jan Bartošek

Cestovní agentura X-travel Dačice
Göthova 149, Dačice 380 01, info@x-travel.cz
792 304 334, 727 801 733, www.x-travel.cz

Kulturní akce – v ceně doprava a vstupenka
Tři mušketýři – muzikál Michala Davida
8.10. 2017
Alena v kraji zázraků – rodinný muzikál
8.10. 2017
Krysař – nové obsazení
21.10. 2017
Muž se železnou maskou – nový muzikál
17.11. 2017
Madagaskar – muzikál Č. Budějovice (v ceně doprava+vstupenka na muzikál)

Popelka – muzikál na ledě Č.Budějovice

1 099 Kč
990 Kč
1 129 Kč
1 099 Kč

21.10.2017 od 1 090 Kč

12.12. 2017

950 Kč

Jednodenní zájezdy 2017 - v ceně doprava a průvodce

Muzikál Ferda Mravenec a Mořský svět

(v ceně doprava+vstupenka na muzikál)

13.5. 2017 dítě 700 Kč, dospělá osoba 900 Kč

Punkevní jeskyně, propast Macocha a jeskyně Balcarka
Zubačkou na Schafberg a vodní zámek Ort
Plavba po Vltavě s návštěvou muzea voskových figurín Grévin

27.5. 2017 500 Kč
5.7. 2017 770 Kč

(v ceně lodní lístek i vstupenka do muzea)
8.7.2017 950Kč
Orlí hnízdo + solné doly + jezero Königsee
26.8.2017
770 Kč
Babiččino údolí a prohlídka Hospitalu Kuks
16.9.2017
570 Kč
Otáčivé hlediště Č. Krumlov 2017 – v ceně doprava a vstupenka
Dekameron – komedie
8.7.2017
1 050 Kč
Pták Ohnivák a lišák Zorro – pohádková rodinná komedie 5.8.2017 600-650 Kč
Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)- česká komedie, otáčivé hlediště 2.9.2017 1 050 Kč

*****AKCE NA MĚSÍC DUBEN*****
Pes Baskervillský - detektivní komedie
17.6.2017 1 050 850 Kč
DACHSTEIN-vyhlídka,,PĚT PRSTŮ,,a Velká ledová jeskyně 15.7.2017 790 590 Kč
Krakov a doly Vělička (český průvodce, vstupné v ceně zájezdu) 28.9.2017 1 450 1.250 Kč
Ples upírů – světový muzikálový hit
29.9. 2017 1 199-1 299 999 – 1.099 Kč
Nástupní místa: Telč, Dačice, Kunžak, J. Hradec
( dle domluvy a počtu zájemců Strmilov, N. Bystřice a ostatní )
PRO OSOBY 55+ SLEVA 10% NA ZÁJEZDY POŘÁDANÉ CA X-TRAVEL
Nevíte kam na letní dovolenou? Rádi Vám s výběrem pomůžeme, stačí nám napsat
nebo zavolat Vaše požadavky a my Vám připravíme nabídku na míru 
NOVINKA 2017 – Chorvatsko s odjezdem Jindřichův Hradec a Dačice
Těšíme se na Vaší návštěvu !!!!
--- inzerce ---
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Co je nového na Základní škole Komenského
Škola Zdravé 5 nebo 1?

se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické
instituce z cca 10 zemí Evropy.
Naše tříčlenné družstvo tvořené M. Urbancem, J. Pokorným
a T. Přívětivým obsadilo ve své kategorii žáci ZŠ 1. místo! Ale nejen
to - soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev z dačických a telčských
škol, z nichž 5 družstev spadalo do kategorie studentů SŠ a bodový
součet za písemnou i praktickou disciplínu měli naši hoši ze VŠECH
8 družstev nejvyšší! Tudíž se stali ABSOLUTNÍMI VÍTĚZI tohoto kola.
Na jaře nás bude čekat kolo regionální, které se bude konat v Brně.
Tak nám držte palce!
1. setkání školních parlamentů

Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky
v žákovské! Když budeš jíst pravidelně 5× denně a myslet na
dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz
soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví. A to celý
den - od snídaně po večeři!
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program
nadačního fondu Albert. Je zaměřen na zdravý životní styl,
především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je
motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich
přirozené implementaci do životního stylu. Program zapojujeme
do výuky každoročně pro žáky/ně 1. stupně.
Lektorky nás navštívily i letos a děti se od nich dozvěděly mnoho poučných a zajímavých informací o potravinách a nápojích,
ochutnávaly ovoce, vytvořily si samy zdravou svačinku. Nakonec si
odnesly vysvědčení „naruby“ - samé pětky za dobře splněné úkoly.
Young People in European Forests

Tři velice šikovní žáci 8. ročníku naší školy, kteří se zajímají
o přírodu, les, myslivost, ale také hovoří slušně anglicky, se zúčastnili
v Telči místního kola mezinárodní soutěže s názvem Young People
in European Forests neboli Mladí lidé v evropských lesích.
YPEF je znalostní soutěž zaměřená na žáky a studenty všech
základních a středních škol.
Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je
zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná
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7. března proběhlo
historicky I. setkání
školních parlamentů
se zastupiteli města.
Náš školní parlament
reprezentovali žáci 8.
a 9. ročníku. Setkání
se účastnily základní
a střední dačické
školy. Společně se
zastupiteli
města
diskutovali o tom,
jak se jim ve městě
žije. Vytvořili tzv. pocitovou mapu města. Dále si mezi sebou mohli
vyměnit poznatky, které se týkají fungování školních parlamentů
na jednotlivých školách. Celá debata probíhala ve velmi uvolněném
duchu a byla přínosem pro všechny zúčastněné.
Eva Macků, ředitelka školy

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Nový projekt v rámci kroužku GLOBE

Děti byly rozdělené do 5 družstev - Šikulové, Tygři, Adventures, Lvíčata a Trpaslíci
a celé dopoledne soutěžily v netradičních
disciplínách jako např. hod sněhovou koulí, běh s balónkem, přechod přes bažinu,
balónkový hokej, provlékání obručí atd. Za
své výkony byli nakonec všichni sladce odměněni.
Jana Stachová

Haló, pane karnevale
Děti z mateřské školy Za Lávkami
každý rok tradičně oslavují zimní svátky a obyčeje.

Rozkvetlá školní družina

Naše škola se stala jednou z padesáti škol
v ČR, které dostaly příležitost zapojit se do
projektu Tajný život města. Projekt finančně podporuje vodohospodářská firma Veolia, a. s. a zajišťuje ho Vzdělávací centrum
Tereza, se kterým spolupracujeme v rámci
programu GLOBE.
Projekt využívá principy badatelsky orientovaného vyučování a v jeho průběhu
zapojení žáci objevují přírodu v okolí své
školy. A o co jde konkrétně? Žáci pomocí
mobilní aplikace PlantNet, vyvíjené francouzskými vědci, fotografují a identifikují
rostliny vyskytující se v okolí školy a vytvářejí tak on-line katalog volně rostoucích
rostlin Evropy. Aby to ale nebylo tak jednoduché, musí rostlinu sami správně zařadit
a poté pojmenovat latinsky. Jako bonus
obdržela každá škola zapojená do projektu
k tomuto účelu 4 tablety Lenovo.
Naši žáci vyrazili poprvé „na lov beze
zbraní“ v pondělí 27. února. Protože se příroda kolem nás teprve probouzí ze zimního
spánku, nejprve jsme se při našich toulkách
po okolí zaměřili na volně rostoucí dřeviny.
O tom, jak to našim žákům jde, budeme
pravidelně informovat na našich webových
stránkách.
Bohumil Šuhaj a Stanislava Dvořáková
3. místo v okresním kole matematické
olympiády
Matematika bývá někdy označována
jako jazyk, bez jehož znalosti není možné
pochopit přírodní vědy, a rozhodně nepatří
k jednoduchým oborům. O to více pak těší,
když se žákům daří získávat úspěchy právě
na jejím poli. Blahopřejeme Radku Kubešovi z 9. ročníku k zisku 3. místa v okresním
kole matematické olympiády.
Bohumil Havlík
Karneval školní družiny 2017
V sobotu 25. února se opět po roce sešly
děti ze ŠD a jejich rodiče na tradičním karnevalu, aby si mohli společně zasoutěžit,
zatancovat a užít masopustního veselí.

Mrazy polevily, sníh roztál, a tak už se
všichni těšíme na jaro. Na jaře, jak všichni
víme, všechno kvete, a proto si děti ze školní družiny vyrobily krásně barevné květy
a vyzdobily si jimi třídy, aby jaro přivolaly.
Druhý stupeň na „zimáku“

I letos jsme si s dětmi užívali karnevalových radovánek. Společně jsme si „vyparádili“ třídy k soutěžním hrátkám a tanečnímu vrtění. Vyrobili si šaškovské masky
a ukuchtili výtečné pamlsky.
Také jsme se nemohli dočkat, až si vyjdeme do ulic v okolí MŠ a náměstí Palackého,
kde si zazpíváme, zatancujeme..., neboť
nám k tomu letos poprvé hráli hudebníci ze ZUŠ. Nechybělo rachocení, sem tam
i zadovádění i jsme někoho pozlobili, ale
také podarovali čerstvě usmaženými křehutinami. Vždyť masopust je odjakživa
obdobím zabijaček, tancovaček, taškařic
a obyčejů.
Spokojeni, plni zážitků jsme se vraceli do
naší školky, kde na nás čekalo malé hudební
překvapení od muzikantů ZUŠ a společné
masopustní pohoštění.
Děkujeme hudebníkům ze ZUŠ za spolupráci.
Milada Janoušková, MŠ Za Lávkami

Beseda se strážnicí
městské policie
V pondělí 20. 2. a ve středu 22. 2.
navštívila školní družinu v ul. Komenského a v ul. Bratrské paní policistka
z městské policie.

Po žácích prvního a druhého ročníku,
kteří byli na podzim zapojeni do projektu
Děti do bruslí, vyrazili na sklonku února
a v březnu na zimní stadion v Telči v rámci
tělesné výchovy také žáci 2. stupně.
Poslední únorový čtvrtek to byli žáci osmého a devátého ročníku, kteří vyzkoušeli
novou telčskou ledovou plochu. Již od prvních okamžiků bylo znát, že mezi účastníky
budou převládat samí zkušení bruslaři. Oni
i několik začátečníků si hodinku na ledě
užili. V pondělí 13. března je napodobili žáci
6. a 7. ročníku a také vyrazili zabruslit si do
Telče.
Jana Vaňková a Bohumil Šuhaj

Upevňování bezpečnostních návyků
není nikdy dost. Školní družina proto hostila
strážnici městské policie paní Jitku Žaloudkovou, aby dětem oživila, jak se mají venku
chovat. Příjemnou a dětem srozumitelnou
formou ukázala, jak správně dodržovat
bezpečnost na ulicích. Děti také pomáhaly
řešit situace, které je mohou denně potkat.
(red)
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Lesnická soutěž „YPEF (Young People in European Forests)“
Ve čtvrtek 16. 2. 2017 se konalo v budově Lesů České republiky s. p., Lesní správy Telč, místní
kolo lesnické soutěže. Naši školu
reprezentovala dvě družstva,
obě již za starší kategorii (16 –
20 let). Družstvo ve složení Václav Steinhauser (třetí ročník),
Tomáš Drobil (druhý ročník) a Viktor Soukup (sexta) vybojovalo
1. místo, a tudíž si chlapci opět zajistili postup do regionálního kola
konaného v Brně. Naše druhé družstvo z kvinty ve složení Antonín
Málek, Tomáš Přikryl, Zdeněk Škoda obsadilo dělené 4. – 5. místo.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia
a postupujícím budeme držet pěsti v regionálním kole.
Michaela Cvrčková
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
Dne 17. února se v Jindřichově Hradci konalo okresní kolo
olympiády v německém jazyce.
Naše gymnázium zastupovali
Honza Phat (septima), Kristýna
Poláčková (3. ročník) a Iva Pham
(kvarta). Honza Phat obsadil
1. místo v nejstarší kategorii a bude
gymnázium reprezentovat v krajském kole v Českých Budějovicích.
Iva Pham ve své kategorii obsadila
3. místo. Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme mnoho
dalších studijních úspěchů.
Renata Kopačková
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Prodám řadový dvoupodlažní, podsklepený dům
v obytné zóně Červený vrch.
Bližší informace ne tel. 777 288 290.
4. Mutišovské řemeslné trhy

--- inzerce ---

Zeměpisná olympiáda
V posledním lednovém týdnu proběhlo školní kolo zeměpisné
olympiády ve všech kategoriích v počtu 38 žáků. První z každé
kategorie postoupili do okresního
kola, které se konalo 21. února
v Jindřichově Hradci.
V nejmladší kategorii naši
školu zastupoval Dominik Novák
z primy. Povedlo se mu zvítězit
i v okrese. Podobně si vedl
i zkušený Štěpán Burda ze sep-

Halová kopaná mladších žáků
V úterý dne 28. února 2017 se zúčastnili chlapci naší školy (prima až tercie) okrskového kola v halové kopané, které se konalo ve
sportovní hale SŠTO Dačice. Na turnaji soutěžily čtyři školy – ZŠ Slavonice, ZŠ B. N. Dačice, ZŠ Studená a Gymnázium Dačice.
Naše družstvo ve složení: O. Poledník, V. Karkoška, V. Šívr,
P. Mašata (všichni prima), O. Novák, A. Běhoun, F. Přikryl, P. Krejčí,
J. Poledník, V. Bartoň (všichni sekunda), O. Krejča, J. Habr (oba tercie), obsadilo 2. místo.
Karel Chalupa
Turnaj plný zvratů
Ve čtvrtek dne 2. 3. 2017 odjelo družstvo chlapců z vyššího gymnázia do J. Hradce na okresní kolo florbalového turnaje. Tohoto
turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev, která byla rozdělena do
dvou skupin po čtyřech. Naše družstvo hrálo ve skupině B. Turnaj
začal pro naše hráče velice dobře. V prvním zápase jsme porazili
družstvo SŠTO Dačice 4:0, ve druhém zápase jsme zvítězili proti
družstvu SŠ Č. Velenice 5:0. Ale ve třetím zápase nastal zvrat –
prohráli jsme s družstvem SOŠ a SOU J. Hradec 1:6.
Z druhého místa jsme postoupili do finálové skupiny. Hráli jsme
první zápas proti vítězi skupiny A – Gymnáziu Třeboň. I v tomto
zápase jsme prohráli, tentokrát 0:2. Bylo zapotřebí naše hráče
připravit na poslední zápas. Soupeřem bylo družstvo OA TGM
J. Hradec. Abychom mohli pomýšlet na umístění na bedně – do
třetího místa, museli jsme vyhrát. Naši zvládli zápas výborně
a vyhráli 8:1.
Gymnázium Třeboň se zaslouženě stalo vítězem turnaje s devíti
body. Další tři družstva OA TGM J. Hradec, SOŠ a SOU J. Hradec
a Gymnázium Dačice získala 3 body, vzájemné zápasy byly stejné – jeden vyhraný a jeden prohraný zápas, nakonec rozhodovaly branky – více vstřelených branek mělo naše družstvo, a tím
jsme obsadili druhé místo, třetí místo získalo SOŠ a SOU J. Hradec
a čtvrté místo obsadilo družstvo OA TGM J. Hradec.
Celkové pořadí:
1. místo – Gymnázium Třeboň – 9 bodů
2. místo – Gymnázium Dačice – 3 body (skóre 9:7)
3. místo – SOŠ a SOU J. Hradec – 3 body (skóre 7:5)
4. místo – OA TGM J. Hradec – 3 body (skóre 5:9)
První dvě družstva postoupila do krajského finále, které se konalo dne 20. 3. 2017 (po uzávěrce tohoto vydání).
Karel Chalupa
Nejaktuálnější informace o škole najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
--- inzerce ---

Úspěch našich studentů v Matematické olympiádě
Velký úspěch v krajském kole Matematické olympiády kategorie A (studenti 3. a 4.
ročníků středních škol), které
se konalo v úterý 10. ledna
2017
na
Přírodovědecké
fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, zaznamenali studenti naší školy
Václav Steinhauser (3. ročník)
a Tomáš Drobil (2. ročník). Ve velké konkurenci 42 účastníků obsadil zkušený účastník matematických soutěží Václav krásné druhé
místo a postupuje do celostátního kola. Tomáš se probojoval mezi
14 úspěšných řešitelů krajského kola a v celkovém pořadí zaujal
10. pozici. Je to svým způsobem „husarský kousek“, protože jako
student 2. ročníku soutěžil ve vyšší, a tudíž náročnější kategorii, což
pravidla soutěže dovolují.
Oběma našim úspěšným řešitelům úloh krajského kola MO kategorie A patří naše blahopřání a poděkování za účast. To si zaslouží
také další dva účastníci z naší školy, Vojtěch Novák a Radek Tesař,
oba z 3. ročníku. Přestože se jim mezi úspěšné řešitele nepodařilo
probojovat, byla pro ně účast v náročné soutěži cennou zkušeností.
Aleš Morávek

timy, který v okrese též obsadil první místo. Saše Palánové z tercie
chyběl 1,5 bod k druhému postupovému místu, obsadila krásné
třetí místo. V kategorii B se už vedlo trochu hůř Tereze Dostálové ze
sekundy. Umístila se na desátém místě.
Všem děkujeme, vítězům blahopřejeme a chlapcům přejeme
hodně úspěchů 22. března v Českých Budějovicích, kde proběhne
krajské kolo.
Zdeňka Veverková

sobota 8. 4. 2017 od 13:00 h, Mutišov - náves
ukázky řemeslné výroby, prodej výrobků od českých řemeslníků
chutné občerstvení, jízda na koních, lukostřelba, živá zvířata
tvořivé dílny pro děti, vystoupení Dačických mažoretek, Mrákotínských baletek, skupiny Paapaa&Happy Shakers a Růže z Hradce,
slosování programů
Přijďte podpořit šikovné české ručičky a strávit s námi příjemné odpoledne

www.dacice.cz

Novinky ze ZŠ Neulingerova

MŠ Dačice, MŠ Za Lávkami a Spolek rodičů a přátel MŠ „LÁVKY“
pořádá oslavu

Poznáváme zvířátka

V úterý 24. 1. nás navštívil pan
Hořák ze záchranné stanice zvířat. Ani letos nás nezklamal ve
výběru zvířátek, přinesl s sebou
totiž mláďátka. Seznámili jsme se
s chameleonem Pepíčkem a jeho
strýčkem Jiříčkem, morčaty skinny, která jsou vhodná také pro
alergiky, protože jsou bezsrstá.
Do rukou jsme si také vzali malého ježka afrického bělobřichého, který se jmenoval Sněhulka,
neboť to byla slečna. Malé obavy
v nás vyvolala užovka japonská,
ale mnozí z nás se nakonec odvážili ji vzít do ruky nebo ji pohladit. Posledním návštěvníkem naší
školy byla malá činčila, která zatím neměla jméno. Děti navrhly panu Hořákovi, aby činčilího chlapečka pojmenoval po jejich spolužákovi Vašíkovi. A jméno bylo na
světě. A tak mládě činčily se jmenuje VAŠÍK.
Karneval ve školní družině
V úterý 21. února se na naší škole konal tradiční karneval ve školní družině. Děti se na tuto akci velmi těšily a také si ji pak náležitě
užily. Během karnevalu se děti mohly pobavit drobnými soutěžemi, ale největší napětí bylo před vyhodnocením soutěže o nejlepší
masku, ve které se nakonec na prvním místě umístil Honzík Nix.
Na karnevalu byly k vidění pozoruhodné taneční kreace dětí
i vyučujících. Nejlepší taneční výkony byly vyhodnoceny v soutěži
o nejlepšího tanečníka.
V této kategorii obsadila první místo Anetka Dvořáková.
Maškarní zábava nám utekla jako voda. Všichni odcházeli domů
sice trošku unaveni tancem, ale plni příjemných zážitků z letošního
karnevalu v družině.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net

ZŠ Neulingerova 108, Dačice
Vás srdečně zve na

JARNÍ VÝSTAVU

DNE ZEMĚ

sobota 22. dubna, 14:00 - 17:00 h
areál zahrady MŠ Za Lávkami

Letos vás zveme na CESTU PRAVĚKEM. Můžete si ověřit znalosti
o životě pravěkého člověka a svou zručnost při výrobě pravěkých
nástrojů. U některých stanovišť můžete získat Zalávecké tolary,
které lze směnit u občerstvení za odměny. Zajištěn skákací hrad.
Vstupné je dobrovolné.
V případě deštivého počasí bude program omezen v prostorách MŠ.

Sponzoři:

Jarní nálada v muzeu
XI. Velikonoční jarmark trochu jinak
neděle 9. dubna, 10:00 – 16:00 h
Letošní
Velikonoční
jarmark bude opět probíhat na nádvoří státního zámku a v prostorách
muzea a bude opět pestrou přehlídkou prodávaného zboží: kraslic,
pomlázek, perníků, keramiky, skla, šperků, dekorací, medu aj. Chybět
nebudou ani ukázky zdobení perníků, kraslic, pletení košíků, drátování, oblíbené dílničky
pro děti, zvířátka.
Čím bude nový? Tím, že jarmark doplní historický kolotoč pro
děti na kliku a historická střílna pro děti. Takže si skutečně přijdou
na své.
V průběhu jarmarku bude probíhat hudební vystoupení, pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení tekuté i v pevném stavu, jistě
bude i nějaká dobrota.
Srdečně Vás zveme na nedělní předvelikonoční setkání u nás.
Marie Kučerová, ředitelka

27. 3. - 12. 4. 2017

instruktory
lanových parků
* Lanový park Landštejn,
Želivka a HUMPOLEC - Pavouk
Nabízíme:
zajímavou práci v mladém kolektivu,
akreditované školení,
zajímavé platové ohodnocení
Své životopisy posílejte na: info@coody.cz, www.coody.cz

--- inzerce ---

Do našeho týmu
přijmeme

Výstavu „Jarní pohlazení“ můžete navštívit v dačickém muzeu ještě do 17. dubna. Máme otevřeno od 9:00 do 12:00 a od
13:00 do 16:00 h, a to i na Velikonoční pondělí.
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--- inzerce ---

--- inzerce ---

ŠAŠOVICE U ŽELETAVY

NOVÁ VÝROBNÍ HALA V ŠAŠOVICÍCH
VAŠE PRACOVNÍ MOŽNOST
OPERÁTOR OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

NABÍZÍME:

POŽADUJEME:

• Čisté moderní prostředí
• Špičkové technologie
• Zahraniční stáže
• Kariérní růst
• Motivující ﬁnanční ohodnocení
• Dotované stravování
• Propracovaný systém zaškolení

• Vzdělání technického směru (alespoň vyučení)
• Zkušenost ze strojírenské výroby - výhodou
• Ochotu učit se novým věcem
• Základní znalost ovládání počítače (MS OFFICE)

NÁPLŇ PRÁCE:
• Obrábění v souladu s výkresovou dokumentací
• Práce na CNC strojích

DALŠÍ NOVĚ OTEVŘENÉ POZICE
• PRACOVNÍK ÚDRŽBY • OPERÁTOR OBRÁBĚČ • PROGRAMÁTOR
• FACILITY SPECIALISTA • EHS SPECIALISTA
www.milacron.com/cs/kariera

Šašovice 62, Želetava tel.: 568 409 243 email: ivana_svobodova@milacron.com

--- inzerce ---
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Novinky z Městské knihovny
Dubnové pozvánky
Čtvrtek 6. dubna, 17:30 h - Tomáš KUBEŠ: PAPU PAPUA - za lidojedy
Knihovna srdečně zve na letošní poslední cestovatelskou přednášku, tentokrát hodně dobrodružnou – za posledními lidojedy
a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney, která má přinést odpověď
na jednoduchou otázku: Praktikují různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? Během neskutečné cesty navštívíme pralesy, přebrodíme spoustu divokých řek, poznáme stromové lidi i hrůzostrašné
bojovníky kmene Huli a další. Východní i západní Papua v jednom.
Sopky, korálové moře, nepřístupná místa, lidé z doby kamenné, to
všechno je neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace.
Tomáš Kubeš (1972) je fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii
se věnuje vášnivě již od dětství stejně jako cestování a poznávání
odlišných kultur. Několik let prožil putováním po Africe poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také Asii
stopem například během půlroční cesty z Vladivostoku do Prahy,
nebo při dalších výpravách do Indie, Nepálu... V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více jak 120 zemí
světa. Vstupné dobrovolné.

KINDLE PAPERWHITE a C-TECH LEXIS. CO TO JE?
Jsou to dvě čtečky e-knih, které jsou k dispozici v městské
knihovně a mezi nimiž jsou následující rozdíly:
C-Tech Lexis je nová čtečka, kterou je možné si v knihovně půjčit a lze si na ní stahovat přes náš katalog Carmen na webu knihovny – www.mkdac.cz – dostupné elektronické knihy. Sice jenom dvě
na 21 dní, ale k osahání a vyzkoušení si, zda tento formát vám bude
vyhovovat, je velice vhodná. Zároveň se člověk naučí něco nového.
S půjčením čtečky obdrží každý uživatel podrobné informace a návod. Ve čtečce je nahraná i řada různých titulů knih.
Kindle Paperwhite je starší čtečka, na které je k dispozici řada
volných autorských děl, ale NELZE NA NI NAHRÁVAT E-KNIHY z našeho katalogu Carmen. Je velice vhodná v případě, pokud je rozebraná doporučená četba v klasické papírové podobě, například
k maturitě.
E-knihy z katalogu Carmen lze stahovat i do vašich mobilních
zařízení, především chytrých telefonů a tabletů (Android, iOS) a na
čtečkách (eReading START2 3 a 4 nebo Touch Light). Podrobný ná-

--- inzerce ---

Čtvrtek 27. dubna, 17:30 h – Procházka Turnovým hájem - autorské čtení
Čtení Evy Turnové, baskytaristky kapely the Plastic people of the
Universe, z její páté knihy sloupků Turnový háj, z nichž výběr nedávno vyšel v nakladatelství Argo. Sloupky byly v uplynulých pěti
letech pravidelně publikovány v časopisech Instinkt a Reflex. Jde
o hutné minipovídky, hořkohumorné glosy k současnosti, texty nabité nejen ironií, ale hlavně sebeironií, sdělující často v pár větách
více než patero novin od A do Zet. Vstupné dobrovolné.
Karel Steigerwald o nich napsal: „Ženy rády píšou rozsáhlé romány o lásce, v nichž se láska topí v kaši slov, slov, slov... a slova
v moři nudných dějů, jimiž se ženy domnívají vyjadřovati celý svět.
Rády takové romány také čtou. Ale píší tak i muži. Turnová postupuje jinak: sbírá maličké plíšky života, na něž pár slovy napíše celé
romány, velké zprávy o pitvornosti života. K čemu jiní potřebují
stovky stran, k tomu Turnová potřebuje strany půl. Čtu ty půlstrany
s rozkoší nad inteligencí autorčina cynismu, nad nímž víc lidského
už není. Udělat z malé věci velkou je umění prvního řádu. Od dob
Vaculíka v šedesátých letech je Turnová druhá osoba, kdo tohle se
sloupkem umí.“
Eva Turnová vystudovala filozofickou fakultu. Přeložila knihu
Marka Vonneguta Expres do ráje, zfilmovanou verzi Červeného trpaslíka a řadu dalších filmů a scénářů. Hrála ve filmech Honzy Hřebejka, Petra Zelenky a Viktora Tauše. Působila jako basistka v kapele The Plastic people of the universe, nyní vede hudební projekt
Eturnity.

vod najdete na webu knihovny nebo vám poradíme v knihovně.
Čtečky elektronických knih neboli ebook čtečky jsou specializovaná zařízení s displeji na bázi digitálního inkoustu. Text zobrazený
na takovém displeji vypadá jako tištěná kniha. Výhody - energetická nenáročnost a šetříte
svůj zrak. Díky tomu vydrží čtečka až týdny na
jedno nabití, nebo až tisíce otočení stránek a je
jasně čitelný text i pod
tím největším sluníčkem. Zážitek a komfort
je na stejné úrovni jako
u tištěné knihy. Ve své
čtečce můžete mít uloženy tisíce knih. Některé čtečky nabízí i doplňkové funkce - připojení wi-fi, předčítání textu, slovníky, MP3, apod.
Tištěné knihy mají své kouzlo, svou historii, voní tiskařskou černí.
Nicméně i e-book čtečky mají své výhody, mezi které patří mimo
jiné: perfektně čitelný displej i na slunci, můžete si písmo kdykoliv zvětšit nebo zmenšit, do paměti čtečky se vejde celá knihovna,
čtečka váží méně než běžná kniha (držení je tak příjemnější), lze je
využívat ke čtení digitální podoby novin a časopisů, většina umožňuje připojení na internet, některé podporují slovníky, předčítání
knih, přehrávání MP3 a papír je největším spotřebitelem stromů.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka knihovny

SETO, spol. s r.o.
www.seto.cz

Hradecká 17/IV
380 01 Dačice
tel/fax: 384 420 227
email: info@seto.cz

PŘIJME:
Dělníka na stavby

- odborné SŠ vzdělání (vyučen v oboru)
- řidičský průkaz skupiny B

Montážního pracovníka
pro inženýrské sítě

- odborné SŠ vzdělání (vyučen v oboru)
- řidičský průkaz s profesní způsobilostí řidiče pro
skupiny C, C+E s požadovanou praxí s řízením
nákladních vozidel min. 1 rok
- výhodou vazačský a jeřábnický průkaz, průkaz
obsluhy montážních plošin, svářecí průkaz ...

Případné dotazy na telefonních číslech:
724 199 875, 384 420 666
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Dačický domeček je tu pro vás

Pohodové odpoledne v DPS

Velikonoční dílna v Baby clubu
V úterý 11. 4. od 9:00 do 11:00 h bude výtvarná činnost v Baby
clubu zaměřena na velikonoční tvoření maminek s dětmi. Pod vedením Gábiny Petrákové.

Středeční odpolední posezení
s hudbou v DPS v Dačicích jsme zahájili 22. 2. ve 14:00 h. Hudební doprovod byl v podání paní Snížkové
ze Studené, která hrála na klávesy
a zpívala. Uživatelé se ke zpěvu přidali. Zpívaly se známé české dechovky, které uživatelé velmi dobře znají.
Paní Snížková zahrála i písně na přání. Dokonce se i tančilo. Pro obyvatele DPS bylo připraveno pohoštění. Únorové odpoledne jsme si
společně užili.
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová, Ledax o.p.s. Dačice

Velikonoční hrkání v Dačicích
Letos připadly Velikonoce na duben a již tradičně nahradí děti
hrkáním zvony, které odlétají do Říma. Poprvé se sejdou ve čtvrtek
13. 4. v 7:00 h v ulici U Stadionu. Termíny dalších hrkání jsou ve
čtvrtek 13. 4. ve 12:00 a v 18:00 h, v pátek 14. 4. v 7:00, 12:00, 15:00
a v 18:00 h a v sobotu v 7:00 h. Na děti se těší Lenka Tříletá.
Otevřená velikonoční dílna pro veřejnost
Ve čtvrtek 13. 4. od 9:00 do 11:00 h se koná v Domečku otevřená
velikonoční dílna pro veřejnost. Vyrobíme dekorace z březového
proutí. Akce je zdarma.
Aerobní soutěže
V dubnu se děvčata z aerobiku zúčastní dvou soutěží. 1. 4.
proběhne soutěž Přibyslavský pantoflíček v Přibyslavi. 22. 4. se
zúčastníme soutěže v pódiových skladbách, kterou pořádá LENA
TEAM v Jindřichově Hradci. Na obě soutěže jste srdečně zváni.
Mažoretkové soutěže
Také mažoretky začínají své soutěžní tažení. 9. 4. jedou do
Příbrami na region cup. Kromě toho absolvují vystoupení na
různých akcích v regionu. Přejeme jim, aby tento rok byl stejně
úspěšný jako ten loňský, který nastavil vysokou laťku.
Informace k letním táborům
Vzhledem k množícím se dotazům rodičů stran táborů bychom
vás chtěli informovat o aktuální situaci. Přestože se budeme muset přestěhovat do náhradních prostor, nebude to mít vliv na chod
příměstských táborů. O vývoji situace budeme rodiče včas informovat.
OKÉNKO DO NAŠEHO DOMEČKU
Fotografický kroužek
V letošním roce se nám podařilo získat novou externí pracovnici
Markétu Havlíkovou, která se ujala vedení fotografického kroužku.
Přestože se tato nabídka objevila poprvé, zájem o tento kroužek
byl velký. Děti se v něm věnují fotografování v interiéru i v přírodě,
učí se o základech focení, správném nasvícení a následně upravují fotografie v počítačovém programu. Ukázky jejich tvorby lze
zhlédnout na našich internetových stránkách www.ddmjh.cz. Touto cestou bychom chtěli Markétě poděkovat za to, že je ochotna
se ve svém volném čase věnovat dětem a podělit se s nimi o své
zkušenosti.
Míčové hry

Dalším novým kroužkem, který
jsme v tomto roce nabídli, jsou
míčové hry. Pro velký zájem se děti
rozdělily do dvou skupin podle věku.
Děti se v tomto kroužku zábavnou
formou učí pracovat s míčem, osvojují si základy basketbalu, střílí na koš
a hrají různé kolektivní hry. Vedoucím
tohoto kroužku je Slavomír Němeček.
I jemu bychom chtěli touto cestou
poděkovat za jeho čas a práci.
Flamenko
Pro děvčata, která ráda tancují, se nám podařilo sehnat lektorku
flamenka Lucii Bartlovou. Dívky si postupně osvojují základy tohoto tance, učí se jednotlivé kroky a nacvičují společnou choreografii. Součástí tance jsou i nádherné kostýmy, které mají svůj podíl
na oblíbenosti tohoto tance. I Lucie je naší externistkou a výuce se
věnuje ve svém volném čase, za což jsme rádi a děkujeme.
Váš Domeček
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Akce Svazu tělesně postižených
Svaz tělesně postižených Dačice uspořádal v měsíci lednu besedu s paní doktorkou Janou Bisovou o historii našeho zámku a o jeho posledních majitelích. Krásné zážitky si
domů odnesli všichni posluchači této besedy.
Na začátku března naše organizace do pečovatelského domu
pozvala manžele Jakubcovi. Vyprávěli nám o Mongolsku. Tato beseda byla poučná a zajímavá. Dozvěděli jsme se, jak tam žijí lidé.
V sobotu 4. března naše organizace uspořádala výroční členskou
schůzi v Hotelu Stadion. Jako hosta jsme přivítali pana starostu
Ing. Macků, dále za sociální odbor slečnu Vašíčkovou a za zdravotní
pojišťovnu paní Semorádovou. Odpověděli nám na naše otázky,
jako je třeba obchvat Dačic, domov seniorů, zdravotní služba. Po
dobrém obědě, který nám připravil kolektiv Hotelu Stadion, jsme
uspořádali taneček. K tanci i poslechu nám hrál pan Vlasák. Děkujeme za velkou účast a zveme vás na další naše akce. V měsíci
dubnu vás zveme s paní doktorkou Janou Bisovou na procházku
parkem, na odpolední čaje s rejem čarodějnic v Hotelu Stadion
a návštěvu Horáckého divadla v Jihlavě. Naše akce jsou vyvěšeny
ve skříňce naproti KD BESEDA a na domě proti Elektro Bubeník. Těšíme se na vaši návštěvu.
František Stejskal, předseda organizace

V Dačicích se chystá
Aprílové kino
První den měsíce dubna, patří již tradičně žertům, vtipkování
a obecně provádění různých bláznivých věcí. Jestli i vy máte chuť,
v sobotu 1. dubna něco trochu netradičního a možná trochu
bláznivého udělat, přijďte do Dačického kina. Právě na tento den
jsme si pro vás připravili Aprílovou projekci.
A o co vlastně jde? Můžete zajít do kina na předem neznámý filmový titul. Tedy koupit si vstupenku a až do začátku filmu být
v napětí na co, že to vlastně jdete. Pokud se vám náš výběr nebude
líbit, můžete do 15 minut po začátku sál opustit a my vám vrátíme
celou hodnotu zakoupené vstupenky. Cena této vstupenky je 110
Kč a lze si ji rezervovat on-line a zaplatit na všech předprodejních
místech, tak jako u běžných projekcí.
Jediné, co vám můžeme prozradit o připravovaném filmu je to,
že bude přístupný bez ohledu na věk návštěvníka, ale jeho děj se
primárně nesoustředí na dětské publikum. Bude se také jednat
o film, který bude v našem kině uvedený vůbec poprvé - nejedná
se tedy o žádnou reprízu.
Jestli tedy rádi děláte bláznivé věci, pak rozhodně nesmíte
chybět v hledišti našeho kina v sobotu 1. dubna 2017, promítat
začínáme v 19:00 h. Všechny potřebné informace najdete také na
webu www.kinodacice.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
Milan Krotký, 3D Kino

www.dacice.cz

Za krásami Polabí

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.

V úterý 21. února se ve
zcela zaplněné klubovně Katolického domu
Dačice konala přednáška s projekcí fotografií
z míst, kam se na konci
dubna společně podíváme. O krásách Polabí
nám přednášel Mgr. Lubomír Krátký, který nás
také provede při dubnovém zájezdu po stopách sv. Václava a Vojtěcha. Velmi panu Krátkému děkujeme za realizaci i přípravu zájezdu.
Katolický dům Dačice z.s.

Oddíl kuželek:
1. 4.

14:00 h

muži 2. liga

1. 4.

10:00 h

divize

Dačice A - KK Zábřeh
Dačice B - Dačice D

17. 4.

18:00 h

divize

Dačice - Třebíč B

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:

Jarní koncert Festivia Chorus
V neděli 23. dubna 2017 se od 16:00 h v Katolickém domě
v Dačicích uskuteční Jarní koncert komorního pěveckého
sboru Festivia Chorus.
Festivia Chorus představí program, se kterým podnikne v září
tohoto roku koncertní cestu do Švýcarska.
Zazní skladby Zdeňka Lukáše, Emila Hradeckého, úpravy českých
a moravských lidových písní (František Pícha, Milan Uherek, Jiří
Pavlica, Zdeněk Košler, Marek Šlechta, duchovní hudbu zastoupí
Franz Schubert, John Rutter, Jammes E. Moore jr., populární hudba
a spirituály zazní v doprovodu bubeníka Martina Rychlíka (Vangelis, Lorenz Maierhofer, Ron Williams) a další.
Program připravila a sbor řídí sbormistryně MgA. Jitka Čudlá.
Pořadatelem koncertu je Katolický dům Dačice a hlavním organizátorem je MUDr. Mario Novák.
Sborovým zpěvem chceme potěšit naše příznivce, ale i všechny
další návštěvníky koncertu, kteří si to svým zájmem zaslouží.
Milí přátelé, těšíme se tedy na společné setkání s vámi v Katolickém domě, v neděli 23. dubna 2017 od 16:00 hodin. Přijďte, těšíme
se na vás.
Josef Čudlý, Festivia Chorus

15. 4.

9:30 h

žáci

Dačice - Lomnice

29. 4.

9:30 h

žáci

Dačice - Trhové Sviny

23. 4.

10:00 h

dorost

Dačice - Sezimovo Ústí

8. 4.

17:00 h

muži KP

Dačice - Olešník

22. 4.

17:00 h

muži KP

Dačice - Ševětín

29. 4.

17:00 h

muži KP

Dačice - Katovice

Turnaj smíšených družstev
ve volejbale
Dne 25. 2. 2017 proběhl další turnaj smíšených družstev
ve volejbale v hale SŠTO v Dačicích.

--- inzerce ---

Devět družstev s kvalitními hráči zejména z Brna se utkalo ve
2 skupinách a po semifinálových a finálových bojích zvítězili po
delší přestávce dačičtí – MAMBO, pod vedením zkušeného a „nestárnoucího“ Honzy Sobotky a ještě šikovnějšími „Besedovými“
holkami. Vyhlášení vítězů proběhlo tradičně v Hotelu Dyje, který
byl společně s TJ a Centropenem Dačice a.s. sponzorem turnaje.
A pak jsme šli společně na velmi dobrý Městský ples se „dořádit“.
Skvělý sportovně kulturní den.
1.
MAMBO Dačice
6.
G-Tým Dačice
2.
Brno „Hospoda Na Růžku“
7.
Jemnice
3.
Valeč - M. Budějovice
8.
Máša Dačice
4.
Znojmo
9.
Těšetice Znojmo
5.
Derniéra Brno
Vladislav Říha, TJ Centropen

Zapište si do kalendáře hlavní kulturní
akce, které pro vás chystá
město Dačice na léto
»» 17. 6.
»» 24. - 25. 6.
»» 4. - 16. 7.
»» 12. 8.
»» 14. - 19. 8.
»» 26. 8.

Dačické cukrování
FEST BAND - slavnosti orchestrů
Za dačickou kostku cukru
hudebně-divadelní festival
Prázdninové hraní Pod Lipkami
Dačická řežba
Dechovka Pod Kaštany

a bude toho mnohem více, sledujte kaledář akcí
na www.dacice.cz a Facebook Infocentrum Dačice
Náklad: 3150 výtisků

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

Registrační značka: MK ČR E 20530
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice

Městské muzeum a galerie

1. dubna, sobota, 19:00 h
APRÍLOVÉ KINO
přijďte na předem neznámý film
111 min., český dabing, vstupné 110 Kč

do 17. dubna
JARNÍ POHLAZENÍ
Pestrá jarní výstava z prací dospělých a dětí
z Dačicka.

5. dubna, středa, 19:00 h
MASARYK, historické drama, 2D
106 min., česky, vstupné 120 Kč

9. dubna, neděle, 10:00 - 16:00 h
XI. VELIKONOČNÍ JARMARK
probíhá na nádvoří zámku a v prostorách muzea

7. dubna, pátek, 19:00 h
LOGAN: WOLVERINE, akční, 2D
137 min., české titulky, vstupné 110 Kč
9. dubna, neděle, 19:00 h
VŠECHNO NEBO NIC, komedie, 2D
107 min., česky, vstupné 100 Kč
12. dubna, středa, 19:00 h
ŽIVOT, sci-fi, 2D
96 min., české titulky, vstupné 110 Kč
13. dubna, čtvrtek, 17:00 h - 3D
16. dubna, neděle, 14:00 h - 2D
16. dubna, neděle, 17:00 h - 3D
ŠMOULOVÉ: Zapomenutá vesnice, anim.
90 min., český dabing, vstupné 2D - 100/120 Kč,
vstupné 3D - 110/130 Kč
19. dubna, středa, 10:00 h
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC, komedie, 2D
109 min., česky, vstupné 50 Kč
21. dubna, pátek, 19:00 h
RYCHLE A ZBĚSILE 8, akční, 2D
136 min., české titulky, vstupné 120 Kč
23. dubna, neděle, 19:00 h
28. dubna, pátek, 19:00 h
ŠPUNTI NA VODĚ, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 110 Kč
26. dubna, středa, 19:00 h - FILMOVÝ KLUB
ÚKRYT V ZOO, drama, 2D
127 min., české titulky, vstupné FK 80/100 Kč

Kulturní dům Beseda
3. dubna, pondělí, 19:00 h
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
koncert - VYPRODÁNO!
14. dubna, pátek, 20:00 h
GOOD ANGEL
charitativní párty pro Dobrého Anděla
ESSO sound system
21. dubna, pátek, 19:00 h
DÍVČÍ VÁLKA
divadelní komedie
Čechovo prozatímně osvobozené divadlo
předprodej vstupenek na Infocentru
vstupenky v předprodeji na:
PÁNSKÁ ŠATNA
představení STUDIA YPLSILON
3. června, sobota, 19:00 h
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20. dubna, čtvrtek, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
Richard David: Za krásami Mexika - od Aztéků
k Mayům
22. dubna, sobota, 16:00 h
PŘÍRODA VYSOČINY
zahájení výstavy fotografií Jana Říhy k životnímu jubileu autora

Katolický dům
9. dubna, neděle, 15:30 h
KŘÍŽOVÁ CESTA KE TŘEM KŘÍŽŮM
sraz u 1. zastavení U Třech křížů
9. dubna, neděle, 18:00 h
PRODLOUŽENÁ KURZU TANCE
závěrečná lekce tanečních pro mírně pokročilé
23. dubna, neděle, 16:00 h
JARNÍ KONCERT KOMORNÍHO PĚVECKÉHO
SBORU FESTIVIA CHORUS
Festivia Chorus (Velká Lhota) představí program, se kterým podnikne v září tohoto roku
koncertní cestu do Švýcarska. Jako předskokani vystoupí zpěváci z dačického Okénka
29. dubna, sobota
VÝLET ZA KRÁSAMI POLABÍ
aneb S průvodcem po stopách sv. Václava
a Vojtěcha – místech české státnosti Stará
Boleslav - poutní místo (sv. Václav, Palladium
České země, blahoslavený Karel Rakouský),
Brandýs nad Labem - renesanční zámek, Poděbrady - lázeňské město, Libice nad Cidlinou
- rodiště sv. Vojtěcha
Přihlášky a informace: L. Cvrčková - 728 273
598 a L. Macků - 724 705 341
připravujeme:
1. - 5. 7. - Chaloupka v Kostelním Vydří
Letní tábor pro malé děti ve věku 5 až 7 let
Rodinná atmosféra v klidném prostředí,
spousta legrace, her a dobrodružství. Více
informací Simona Komárová (607 282 843, Simona.Komarova9@gmail.com)

RC Křižovatka
3. dubna, pondělí, 9:00 - 11:30 h
VYNÁŠENÍ MORANY
Výroba Morany a průvod k řece Dyji
- během dopoledníčku pro rodiče s dětmi
8. dubna, sobota, 15:00 – 18:00 h

JARNÍ DÍLNA
Výroba jarních dekorací, aranžmá, malování
kraslic, drátování, jarní quilling, pletení pomlázek aj.
Příspěvek na materiál dospělí 50 Kč, děti 20 Kč.
Doplňkový prodej velikonočních dekorací.
Koutek pro děti, občerstvení zajištěno.
13. dubna, čtvrtek, 9:30 - 11:00 h
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA NA ZELENÝ
ČTVRTEK
Přijďte si s dětmi ozdobit vajíčka, vytvořit
velikonoční dekorace, chybět nebude zdravá
jarní svačinka, herna pro děti bude otevřena.
24. dubna, pondělí, 16:00 h
PŘEDNÁŠKA ZDRAVÉ PEČENÍ
Martina Kasalová – maminka tří malých dětí,
autorka knihy Zdravá výživa pro celou rodinu
Součástí bude i praktická ukázka s ochutnávkou, pro děti bude otevřena herna.
26. dubna, středa, 9:00 - 11:00 h
SpoKojeňáček
setkání žen nejenom nad tématy těhotenství,
porod a mateřství s Renatou Kudrnovou,
laktační poradkyní a lektorkou nošení dětí
každé úterý 17:30 – 18:30
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
pod vedením fyzioterapeutky
vždy v pondělí a ve čtvrtek, 9:00 - 11:30 h
Dopoledníček – klubík pro rodiče s dětmi
Přijďte si zahrát do hezké herny, tvořit, zpívat,
sdílet starosti a radosti spojené s péčí o děti!

Ostatní akce
2. dubna, neděle, 14:30 h
VĚTRÁNÍ S ROZJÍMÁNÍM O JEŽÍŠOVĚ
UTRPENÍ
V kostele sv. Linharta v Lidéřovicích bude
opět větrání kostela a varhan. Budou necelé
dva týdny do velikonočních svátků, a proto
bude námětem větrání „Rozjímání o tom, jak
Ježíš trpěl a co nám tím dává“.
Inspirací k rozjímání budou pašijové výjevy
z původního gotického oltáře lidéřovického
kostela (dnes v Národní galerii v Praze), dále
také Turínské plátno a hudební rámec vytvoří
barokní skladba Membra Iesu nostri německého skladatele Dietricha Buxtehude.
Všechny srdečně zve P. Gorazd s přáteli.

8. dubna, sobota, 9:00 - 17:00 h
RUM PUNK CUP VI
ve Skateparku Dačice, Za Lávkami
začátek samotného závodu ve 13:00 h, Bunnyhop contest v 15:00 h, afterparty, občerstvení zajištěno
30. dubna, neděle
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
prostranství u rybníka Vražda pod koupalištěm, průvod vychází v 19:00 h

