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Léto na dohled

V kostce - o našich nejmenších

Čas plyne jako voda v rozbouřené
řece a my všichni jsme se přehoupli
z dlouhé zimy přes krátké jaro rovnou do léta. Příroda si s takovým skokem jako vždy poradila a nám lidem
nezbude nic jiného, než to přijmout
jako realitu posledních let.

Vážení spoluobčané, jsou okamžiky v mém životě, kdy si uvědomuji, jak slova nestačí. V mém dnešním příspěvku se nebudu dívat vpřed, co nás čeká, ale
poohlédnu se zpět, protože si myslím, že daná událost si to zaslouží. V polovině května jsem se zúčastnil akce „Dačice, město kam chodím do školky.“ Tedy,
já už do školky dávno nechodím, ale při shlédnutí programu jsem měl chuť se
do některé z dačických školek přihlásit.

Dospělí se připravují na letní dovolenou, školáci dostanou brzo vysvědčení.
Pro některé to bude poslední „ocenění“
jejich snažení před nástupem na zvolenou střední či vysokou školu. Ze srdce
jim proto přeji hodně úspěchů ve zvoleném studiu. Těm „menším“ potom před
postoupením do vyššího ročníku pěkné
prázdniny. Všem nám dohromady pak
nabrání nových sil, hodně odpočinku
a šťastné návraty domů. A to jak z dovolených, tak i ze zasloužených prázdnin.
Aby i v časech odpočinku byli v našem
městě jak naši obyvatelé, tak i návštěvníci spokojení, je zapotřebí se postarat
o kulturní život v Dačicích. Na výzvu města ke spoluúčasti na oslavách města zareagoval široký okruh organizací i sdružení.
Výsledkem je neobyčejně pestrý kulturní
kalendář pro letošní sezónu. Všem, kteří
přispěli, tímto děkuji.
Nemohu v tomto krátkém zamyšlení
uvádět všechny kulturní akce u nás (jsou
ostatně v kalendáři), aniž bych někoho
neopomněl. Chci se však zmínit o těch
stěžejních, které nebývají každý rok. Letos je to především „Fest Band Dačice“,
„Dačická řežba“ a festival „Za dačickou
kostkou cukru“. Velmi mě těší pohled do
našeho kulturního kalendáře a mám radost z toho, jak pestrý je výběr kulturního
a sportovního vyžití v našem městě.
Ještě než znovu popřeji našim školákům krásné prázdniny, absolventům skvělý start na vybraných školách
a prvňáčkům, aby se do školy těšili, chci
se zastavit také u okamžiku předávání
vysvědčení. Mám na mysli ty situace,
kdy ne příliš kladné hodnocení se nemusí shodovat s očekáváním rodičů.
Děti, nebojte se jít domů. Vždy je určitě

Jednalo se o vystoupení dětí mateřských školek k výročí města. Program byl sestavený kolektivem učitelek a dětí z MŠ Dačice. Je o mne známo, že jsem příznivcem divadla,
a toho ochotnického zvláště. Vím, kolik to stojí úsilí, odpracovaných hodin,
a také přes jaké nezdary musí režiséři společně s herci projít, než se dostanou k vytouženému cíli – představení. O to víc jsem to celé prožíval. Obdivuji nasazení jednotlivých učitelek
i paní ředitelky. Smekám před trpělivostí
a dřinou, kterou museli věnovat přípravě
celého představení. Děkuji všem maminkám, které byly ochotné našít oblečení
a také všem sponzorům, kteří všemožně
pomohli a přispěli ke zdaru díla. Všem
těm patří velký dík.
A ještě jedno poděkování - rodičům.
Díky jejich odvaze, možnosti a chuti mít
děti. Bez ní by byl svět pustý a prázdný
– nebarevný. Když jsem viděl, jak se děti
snaží, jde jim to a baví, tak se jejich radost
přenesla i na mne. Jak dokázali překonat
nasvícení pódia a sál plný diváků – to už
chce kus odvahy.
Uvědomil jsem si, jak se mnohdy mluví
o mladší generaci, co neumí, nebo dělá jinak a většinou špatně. Zažil jsem, že tomu
tak není. V našich / vašich dětech nám vyrůstá generace, která má sílu a nebojí se.
To mne naplňuje radostí a zbavuje strachu
z budoucnosti. Jistě i výchova má i svá
jeden rodič, se kterým si lépe rozumíte úskalí a stojí hodně energie, vím o čem
a který má větší pochopení. Přesvědčení mluvím – tedy píšu. Jenže já čím dál tím
a slib, že se chci zlepšit, může pomoci. Lze víc poznávám, že to je opravdu nejsmysse obrátit i na linku důvěry, kde vyškolení luplněji vynaložené úsilí. Jak zpívá Jarek
odborníci dobře poradí (např. na telefon- Nohavica: „Tolik, kolik je mi teď, už mi niním čísle 800 111 113). Rodiče, vysvědčení kdy nebude, vteřiny pomalu ukrajují můj
je jenom vysvědčení, není to vše určující pecen chleba.“ A největším pokladem
hodnocení. Raději se řiďme heslem, které jsou děti, které se rády vracejí k rodičům,
razil slavný astronom Galileo Galilei: „Ne- i když už si žijí svůj vlastní život.
můžete nikoho nic naučit. Můžete mu naAť nám osud dopřeje zdraví, abychom
nejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.“ si tuto radost mohli dlouho užívat. A ať se
A nyní již opravdu poslední přání na ko- vám milí rodiče daří ve výchově.
nec: Krásné prázdniny.
Jan Bartošek,
Vlastimil Štěpán, starosta
místostarosta

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

Zastupitelstvo města
na svém 18. zasedání konaném
24. 4. 2013 mimo jiné:
yy schválilo rozpočtové opatření č.
5/2013, které bylo v příjmech 0 Kč a ve
výdajích -305 tis. Kč. Po rozpočtovém
opatření č. 5 byl upravený rozpočet
příjmů 129.711,97 tis. Kč, upravený
rozpočet výdajů 152.923,08 tis. Kč.
Rozpočtové opatření reagovalo na refinancování úvěru na koupaliště, jehož
důvodem bylo získat výhodnější úročení úvěru. Úspora výdajů na platbu
úroků za rok 2013 je 305,00 tis. Kč.
yy vzalo na vědomí informaci o problému s izolací bytového domu na Nivách a schválila ustanovení komise
z nezávislých odborníků pro posouzení příčin vzniku plísní v bytech
yy schválilo poskytnutí úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení Města Dačice pro rok
2013. Majitelům domů a bytů byl na
opravy a modernizace jejich nemovitostí poskytnut úvěr v celkové výši
726.000,00 Kč
yy schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši
33.000,00 Kč na obnovu kulturních památek v rámci Programu MPR a MPZ
v roce 2013
yy schválilo záměr rekonstrukce silnice
II/408 (ulice Vlašská, Komenského, Tyršova a nám. Republiky) společně s Jihočeským krajem na základě smlouvy
o společném postupu zadavatelů a zařadit přípravu této stavby do výhledu
investičních akcí
yy projednalo petici pro výstavbu nové
sportovní haly v Dačicích a schválilo,
že se Město Dačice bude ve spolupráci s TJ Centropen zabývat možnostmi
řešení nevyhovující velikostí hrací plochy ve stávajících halách v Dačicích
pro oddíl florbalu a futsalu
yy schválilo poskytnutí finanční půjčky TJ
Centropen Dačice ve výši 400.000,00
Kč na dobu čtyř let. Z půjčky bude financována oprava kuželkářských drah
na kuželně.

Rada města
na své 66. schůzi konané 29. 4.
2013 mimo jiné:
yy schválila smlouvu o dílo o výrobě programové náplně a smlouvu o poskytnutí vysílacího času
yy vzala na vědomí výsledek hospodaření města za I. čtvrtletí 2013, kterým je
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přebytek ve výši 14.174.833,12; výsledek hospodaření je přebytkový v této
výši, protože začátkem roku nebyly
fakturovány investiční akce
schválila účast obou základních škol
a mateřské školy v grantovém programu TRW-DAS. Pokud bude některé
organizaci v rámci tohoto programu
přidělen grant, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z rezervního
fondu školy
vzala se souhlasem na vědomí omezení a přerušení provozu MŠ Dačice
v době letních prázdnin
schválila zadání veřejné zakázky na
výběr zhotovitele plynofikace, ústředního topení a stavební úpravy ZTI
a koupelen na čp. 211/V v Dačicích
schválila vyhlášení výběrového řízení
na přístavbu Domu s pečovatelskou
službou
schválila účetní uzávěrku společnosti
Technické služby Dačice s. r. o. za rok
2012; zisk ve výši Kč 281.752,76 bude
převeden na účet 428 - nerozdělený
zisk minulých let; dále schválila rozpočet společnosti na rok 2013
schválila zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o.
za rok 2012; zisk ve výši Kč 111.443,78
bude částečně převeden na účet zá-

konného rezervního fondu a částečně
na účet nerozdělený zisk z min. let

na své 67. schůzi konané 15. 5.
2013 mimo jiné
yy schválila rozpočtové opatření č.
6/2013 v těchto objemech: příjmy 0 tis.
Kč, výdaje 509,30 tis. Kč
yy vydala souhlas k podnájmu nebytových prostor Základní škole v Neulingerově ulici pro činnost občanského
sdružení Dačický zvoneček
yy schválila uzavření smlouvy s firmou
Pavel Mácha - PAMMO cz, s. r. o. na
provedení výměny části oken v budově Gymnázia za cenu Kč 732.788,- bez
DPH
yy vzala se souhlasem na vědomí výsledek hodnocení veřejné zakázky na dodávku komunální techniky pro projekt
OPŽP; jedná se o pořízení víceúčelové
multikáry pro Technické služby Dačice
yy souhlasila s vyúčtováním nákladů, tržeb a zisků za provoz kanalizace v Dačicích a v místních částech za rok 2012
předloženého společností ČEVAK a. s.
yy schválila zadání veřejné zakázky na
výběr zhotovitele rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně školní jídelny
v Dačicích
yy pověřila prováděním občanských
sňatků radního Bc. Víta Svobodu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 19. zasedání 19. 6. 2013 v 18:00 h v sále MěKS
Hlavním bodem programu bude schválení závěrečného účtu města za rok 2012.

VIII. Dačická muzejní noc

sobota 8. června od 19:00 h

ve znamení oslav 120 let dačického muzea
a 170. výročí výroby první kostky cukru na světě
Prohlídky s Divadelním souborem Tyl od 20:00 h
„Jak kostkový cukr na svět přišel“
Možnost rezervace vstupenek:
384 422 493, 722 012 146
muzeum@muzeumdacice.cz

Infocentrum Dačice

tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz

Otvírací doba v červnu
po - pá 8:00 - 17:00 h
Nabízíme: černobílé a barevné kopírování, fax, veřejný internet, kroužkovou vazbu,
laminování, předprodej vstupenek, prodej upomínkových předmětů a další.

www.dacice.cz

DEN PRO KNIHOVNU
pokus o vytvoření rekordu
středa 26. 6. 2013
Přijďte s námi oslavit 120. výročí založení veřejné knihovny v Dačicích. Akce se koná Pod Lipkami v Dačicích.
9:45 h - zahájení Dne představiteli města
10:00 h - HAPPENING
POKUS O PŘEKONÁNÍ CO NEJVĚTŠÍHO
POČTU LIDÍ S KNÍŽKOU V RUCE NA JEDNOM MÍSTĚ
Vážení čtenáři a občané Dačic. Vezměte jakoukoli knížku
a přijďte s ní ve středu 26. 6. do parku Pod Lipkami v Dačicích.
Ukažme celému světu, že v Dačicích mají lidé knížky rádi …
Pokusíme se o překonání dosavadního rekordu, který drží čtenáři z Bohumína, kde se sešlo v roce 2008 celkem
692 čtenářů s knížkou v ruce. Věřím, že
v Dačicích nás bude více, ale to záleží
na každém jednotlivci, zda si nějakou
knížku – jakoukoliv – vezme do ruky a na
desátou dopolední přijde do parku Pod
Lipkami. Přijďte nás podpořit, ať má komisař z Muzea rekordů
v Pelhřimově co počítat a nestačí mu počitadlo.
Po pokusu o rekord následují divadelní přestavení v podání
žáků dačických škol a DS Tyláček.
… pokračování na straně 16

V Lidéřovicích o ručně
psaném misálu z roku 1465
V neděli 9. června 2013 od 14:30 h

bude v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích výjimečné větrání kostela a varhan. Existuje totiž ručně psaný misál z roku 1465, který
byl pořízen přímo pro lidéřovický kostel! O této vzácné památce promluví Dr. Helena Nedbalová z Okresního archívu v Jihlavě, kde je starobylý misál uchováván. Součástí výkladu bude
promítání digitálních snímků misálu. Misál je kniha, používaná
při bohoslužbách. Obsahuje církevní kalendář a texty ke mším
pro jednotlivé dny. Zajímavé jsou vpisky v misálu, připomínající
kněze a kostelníky, kteří v lidéřovickém kostele působili. Hudbu
pro varhany a housle zahrají Dita Cebecauerová a Eva Nachmilnerová. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Ing. Jan Jelínek
Koncert barokní hudby k oslavám výročí založení města

VENI DILECTA MEA
/italská duchovní pop music v 17. století/

ARPARLA
Mezinárodní soubor s historickými nástroji 17. století
Davide Monti Violino/barokní housle
Maria Christina Cleary Arpa doppia/barokní trojřadá harfa
& Ivana Šedova Soprano/soprán, Richard Šeda Cornetto/cink
Buonamente, Carissimi, Cima, Fontana, Leonarda, Merula, Ucellini

středa 19. června v 19:00 h
kostel sv. Antonína Paduánského (ul. Jemnická)
Koncert se koná pod záštitou starosty města Dačice
-vstupné dobrovolné-

Dačické cukrování
VI. ročník

sobota 22. června
pod dačickým koupalištěm
Hudebně zábavné odpoledne, spojené s večerní
taneční zábavou. Soutěže a hry pro děti, skákací
hrad, koně, taneční parket, mobilní kryté podium,
velkokapacitní stan, občerstvení zajišťují dobrovolní hasiči Dačice.

Program:
13:30 - 13:45

Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice

13:45 - 14:00

Mažoretky DDM Dačice

14:00 - 15:00

Blue Moon - kapela ZUŠ Dačice

15:00 - 15:20

Aerobic DDM Dačice

15:20 - 16:20

Telčská dechovka se svými sólisty

16:20 - 16:40

soutěž

16.40 - 17.40

Stanley‘s Dixie Street Band - Kopřivnice

17.40 - 18.00

Biketrial - Lukáš Müller

18:00 - 19:00

Garden Party Band
country kapela - Pelhřimov

19:30 - 24:00

taneční zábava s kapelou V I G O

21:30

OHŇOVÁ SHOW

Program zajišťují:
MěKS Dačice, Město Dačice, ZUŠ Dačice, DDM Dačice,
ZŠ Komenského Dačice, Městské muzeum a galerie Dačice,
TS Dačice, Městská policie a Červený kříž
VSTUP VOLNÝ
Vyplněný anketní lístek (naleznete na str. 24) je možné doručit
do 21. 6. do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.

Menšíkova jedenácka
23. 6. 2013 ve 13:30 h
sportovní odpoledne k 830. výročí
založení Města Dačice
Utkání Dačice A a stará garda versus
Menšíkova jedenáctka (družstvo složené
se známých osobností, herců a internacionálů). Program bude veden moderátorem Menšíkovy jedenáctky, doplněn
o vystoupení Dačických mažoretek a doprovodný program
Menšíkovy jedenáctky s atraktivními soutěžemi pro děti
i dospělé. Během programu autogramiáda (např. herečka
Lucie Zedníčková a Petr Štěpán ze seriálu Ošklivka Katka, internacionál Libor Došek, Jan Mároši a další známé osobnosti).
Vstupné 80 Kč, mládež 40 Kč.
Výtěžek půjde na podporu dětí s poruchami dýchacího ústrojí.

SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ DAČICE
V pestrém programu vystoupí účastníci soutěží,
komorní soubory a pěvecký sbor.
Čtvrtek 13. června 2013 v 18:00 h, koncertní sál ZUŠ Dačice
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NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 4,
ul. U Nemocnice č. p. 86, Dačice II.
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 3+1, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 12. 6. 2013 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Pokoj 3
Kuchyň
Hala
Koupelna
WC

m2
19,90
21,09
13,21
15,06
13,54
5,14
1,00

Místnost
m2
Spíž
4,89
Komora
2,53
Sklep
45,20
Zimní zahrada
3,60
Balkón
4,87
Chodba
1,5
CELKEM
151,53

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena
dle rozhodnutí Rady města Dačice) s tím ze zájemců, který
předloží nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného, kterou
chce platit za 1 m2 bytu a současně vysloví souhlas se zaplacením kauce ve výši 1 měsíčního nájmu.
Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné
45 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájmu bytu bude připočtena částka 318,52 Kč za zařizovací předměty.
Mimo nájem se v bytě hradí zálohy na služby jako např. vodné a stočné, STA, kontrola komínů, elektřina a plyn v bytě.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude použito losování.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí
nebo nesloží kauci ve výši 1 měsíčního nájmu před podpisem
nájemní smlouvy a neuzavře tuto smlouvu do 1 měsíce od
schválení nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 7. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 4, Dačice
86/II“ žádost s nejvyšší nabídkou měsíční částky nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice
- finanční odbor).
Konečný termín pro podání žádosti:
14. 6. 2013 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1,
380 13 Dačice I)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami
dne 17. 6. 2013 v 15:00 h na Městský úřad Dačice, Palackého
nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Upozornění na dopravní omezení v ulicích
Jemnická a Berky z Dubé
Rekonstrukce těchto dvou ulic se chýlí k závěru a tím
i k nejvíce komplikované části stavby z pohledu veřejnosti – pokládání asfaltových vrstev.
Tyto práce si vyžádají značné komplikace
v dopravě zejména na křižovatce ulic Jemnická
a Kapetova. Obrusná vrstva se bude pokládat
po odfrézování stávající vrstvy, což jsou dva pracovní zásahy do křižovatky. V době provádění
těchto prací bude nezbytná ještě i úplná uzávěra
dolní části Jemnické ulice od kolejí po křižovatku
s ulicí Berky z Dubé. To znamená, že nebude možné projet z Palackého náměstí do ulice Kapetova
ani do ulice Jemnická nebo Berky z Dubé. Pro osobní automobily jedoucí na druhý břeh Moravské Dyje bude v té době fungovat objízdná trasa přes vlakové nádraží (ulicí Nádražní a Družstevní) a kolem TRW. Ale protože současně musí být realizována
i křižovatka ulic Jemnická a Svobodova, bude možný průjezd do směru Hradišťko pouze přes Manešovice, Třebětice
a Chlumec. Nejsložitější část akce s úplnými uzavírkami by se
měla uskutečnit ve dnech 1. a 2. června tj. v sobotu a v neděli
2013. Tento datum může ještě ovlivnit počasí, protože pokládka
poslední vrstvy asfaltu má svá technologická omezení. Případné změny termínu nebo postupu prací budou zveřejněny na
webových stránkách a vyhlášeny v městském rozhlase.
Prosíme tedy občany, aby v době úplné ale i částečné uzavírky tohoto složitého dopravního uzlu věnovali mimořádnou
pozornost dopravnímu značení, případně aby dbali pokynů pověřených pracovníků zhotovitele při řízení dopravy a také aby
zvážili nevyhnutelnost svých cest automobilem do této oblasti.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Setkání sběratelů v Dačicích
9. 6. 2013 (neděle) Státní zámek Dačice
začátek v 9:00 h
pro prodejce v 8:00 h
Vstupné 20 Kč, stůl pro prodejce 40 Kč.
Občerstvení zajištěno.
tel.: 774 497 134, e-mail: mareto@email.cz

Celodenní výlet - Lipno a Vyšší Brod
neděle 16. 6.
Odjezd v 7:00 h Havlíčkova nám. Dačice
Stezka korunami stromů, klášter a zemská výstava (Závišův kříž)
ve V. Brodě. Kontakt pro zájemce: 384 422 493, 722 012 146

ŠATNÍK Charity – DOMOVINKA DAČICE
Informuje o přestěhování na jinou adresu.
Od 25. 4. 2013 je zprovozněn sběr ošacení
v podnikatelském centru Dačice – Antonínská
(Naproti kontaktnímu pracovišti úřadu práce
Dačice).
Provozní doba: 7.30 – 12.00
Každou první středu v měsíci 7.30 – 17.00
Oblastní charita Jihlava

www.dacice.cz

Poskytnutí grantu
Poskytnutí grantu „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2013-2015“ schváleno.
Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne
24. 4. 2013 schválilo poskytnutí grantu „Volnočasové aktivity
dětí a mládeže na roky 2013 - 2015“ občanským sdružením působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Tento grantový program podporuje pravidelnou zájmovou činnost dětí
a mládeže v Dačicích v období let 2013 až 2015. Požadovaným
cílem projektu je formou podpory občanských sdružení snižovat potenciální zdravotní a sociální rizika ohrožení dětí a mládeže.
Výše finanční podpory je stanovena vždy pro kalendářní rok
a činí 1 800,00 Kč na každého registrovaného člena příjemce,
který k 31. 12. roku předcházejícímu kalendářnímu roku, na který je podpora poskytována, prokazatelně nedosáhl osmnácti
let.
V rámci vyhlášeného grantového programu „Volnočasové
aktivity dětí a mládeže na roky 2013 - 2015“ bylo předloženo
celkem deset projektů. Zastupitelstvo vyhovělo všem podaným
žádostem.
Organizace

Projekt

TJ Sokol Dačice - Centropen Judo – více než sport
Jockey Club Malý Pěčín

Podpora pravidelné zájmové
činnosti JCMP 2013 - 2015

Občanské sdružení při
ZUŠ Dačice

Městský dechový orchestr ZUŠ
Dačice jako garant kvalitní reprezentace města Dačice

Občanské sdružení DM
studio – mažoretky Dačice

Mažoretky stále v pohybu
aneb s námi se neustále něco
děje

Vyúčtování cen tepla
za rok 2012
Společnost Teplospol a.s., Jindřichův Hradec sděluje,
že koncem února tohoto roku bylo provedeno vyúčtování cen dodávek tepelné energie za rok 2012. Konečné
(skutečné) ceny jsou nižší než ceny předběžné (zálohové)
během roku! Vzniklé přeplatky poukázala společnost na
bankovní účty všech správců objektů do 20.3.2013.
Rozúčtování přeplatků na jednotlivé bytové jednotky (byty)
následně provádí příslušný správce bytového domu podle
smluv a nikoliv Teplospol a.s.
Na rozdíl od vývoje cen energií v ČR za posledních pět let
se průměrná jednotková cena tepla společnosti Teplospol a.s.
(v Kč/GJ bez DPH) nezvýšila ani o meziroční míry inflace, v zásadě se stabilizovala a dokonce se i snižovala. Celkovou cenu pro
spotřebitele (odběratele) tak postupně ovlivňovalo zvyšování
sazby daně z přidané hodnoty (DPH) z 9 % v roce 2008 až na
14 % v roce 2012. Od 1. 1. 2013 činí sazba DPH pro teplo již 15 %.
V dosahování co nejpříznivějších cen tepla pro své odběratele využívajících služeb „CZT“ od společnosti Teplospol a.s. chce
firma nadále pokračovat - cenu minimálně udržovat a podle
možností ji i snižovat. Sazby DPH u cen tepelné energie bohužel
závisí na vládních rozhodnutích, nejsou příjmem distributora
tepla, neboť ten daň plně odvádí do státního rozpočtu.
Společnost Teplospol a.s. tímto děkuje všem svým smluvním
odběratelům za přízeň a dobrou spolupráci.
Ing. M. Kučera, člen představenstva Teplospol a.s.

Spolek pro vybudování Stolní tenis – výuka, tréninky,
a udržování katolického turnaje, mistrovské zápasy
domu v Dačicích
Spolek pro vybudování Kulturní volnočasové aktivity
a udržování katolického pro malé děti s rodiči
domu v Dačicích
Kruh přátel Dačického
dětského sboru

Podpora dětského pěveckého
sboru 2013 - 2015

TJ Centropen Dačice

Volnočasové aktivity
a mládeže 2013 - 2015

Dačický ZVONEČEK

Integrace dětí s handicapem
do volnočasových aktivit –
sportovních, společenských,
výtvarných

Divadelní spolek
TYL Dačice

Dětský divadelní spolek –
studio Tyláček

dětí

Ing. Lea Andrejsová, vedoucí OFI

KOUPÍM
pole, lesy, pastviny

Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel. 602 445 344
5
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Děti a alkohol
V poslední době se na pracovním stole kurátorky pro mládež hromadí oznámení od městské či státní policie o požívání alkoholu ze strany nezletilých dětí. A to dětí do patnácti let věku i těch starších, tedy od 15 do 18 let. Tento způsob
oznámení je běžným způsobem, jak funguje spolupráce mezi policií a kurátorkou pro mládež, respektive odborem sociálních věcí na příslušném městském úřadě. Tato oznamovací povinnost pramení ze zákona o sociálně-právní ochraně
dětí. Není to nic, co by se dělo protizákonně nebo na úkor nezletilých dětí a jejich zákonných zástupců - rodičů.
Kurátorka pro mládež je tedy ze zákona povinna na taková oznámení reagovat. Od ledna 2013 platí novela zákona
č. 359/1999 S., o sociálně-právní ochraně dětí, ze které vyplývá, že sociální pracovník je povinen působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, dále
pak projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově
dítěte a též projednat s dítětem nedostatky v jeho chování.
To jsou základní povinnosti, které uvádí výše uvedený zákon
v § 10, písmena b) až d).
Pokud bych se vrátila k oznámení policie, ve kterém bývá
uvedeno, že prováděnou kontrolou bylo zachyceno nezletilé
dítě pod vlivem alkoholu, jehož přítomnost byla potvrzena prostřednictvím testu na zjišťování alkoholu v dechu, tak reagovat
na danou skutečnost jako kurátorka musím.
V současné době mi daný zákon ukládá povinnost tzv. vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, a to především z hlediska
posouzení situace, která nastala. Na to pak navazuje vypracování individuálního plánu ochrany dítěte, který stanoví jednotlivá
opatření či pomoc rodičům, jak ve výchově dále postupovat,
aby se podobná situace již neopakovala. Kurátorka zde nepůsobí jako nějaký trestající orgán, ale naopak jako ten, kdo má
snahu rodičům poradit, pomoci s výchovou dítěte, u kterého se
objevily problémy s chováním, kouřením nebo požíváním alkoholu a samozřejmě i další závažné výchovné problémy.
Často se však stává, že pokud rodiče projevují snahu o zdárný
vývoj jejich dětí, mají osobní zájem a sami se chtějí podílet na
vyřešení daného problému s alkoholem, tak tomu nic nebrání.
Kurátorka s nimi pouze provede pohovor, také s jejich potomkem, sepíše zápis k vyhodnocení situace dítěte, který všichni podepíší a tím se spolupráce ukončí. Rodiče ještě podepíší
prohlášení, že prozatím nebudou potřebovat další pomoc kurátorky pro mládež. Takový postup se využívá v případě, že se
jedná u dítěte o první vybočení a první, testem zjištěné, požití
alkoholu.
Jinak je potom postupováno, když se jedná o opakované
oznámení. V takovém případě již kurátorka musí vyhodnotit
situaci dítěte, a to společně s dítětem a rodiči. Jedná se o poměrně obsáhlý dotazník, který má celkem asi 7 stran a zjišťuje se např. zdravotní stav dítěte, jeho emoční vývoj a chování,
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rodinné a sociální vztahy, rodinná historie, vzdělání, samostatnost apod. Ze získaných informací se za pomoci analýzy potřeb
dítěte zpracovává individuální plán ochrany dítěte, ve kterém
se stanovují opatření, která musí směřovat k eliminaci ohrožení zdravého vývoje dítěte. To znamená, že rodiče společně
s kurátorkou dohodnou další kroky, jak se pokusit zabránit, aby
se dítě v budoucnu vyvarovalo nevhodnému chování. Ve většině případů se jedná o to, že kurátorka rodičům doporučí další
odborná zařízení, kde mohou s jejich problémovým dítětem
nadále pracovat. Toto vše se děje s vědomím rodičů a s jejich
zájmem nalézt vhodný výchovný způsob. Rodiče individuální
plán osobně podepisují. Nic se neděje za jejich zády či proti jejich vlastní vůli. Zároveň si kurátorka pro mládež musí vyžádat
aktuální zprávu ze školy, a to ze základní či střední.
Stává se však, že rodiče nechtějí připustit chyby svých dětí,
neshledávají je tak závažnými a velice často mávají rukou nad
tím, když jejich dítě v 10 letech kouří, v 15 letech ho zachytí policie pod vlivem alkoholu a nebudu se dále rozepisovat o kouření marihuany a o jiných zkušenostech dnešních „moderně“
vychovávaných dětí. Mohu však podotknout, že závidím všem
rodičům, kteří nemají zkušenost jako já, tedy tu zkušenost profesionální, kdy se setkám s dítětem, které si ve 13 letech píchá či
šňupe pervitin nebo nevydrží bez cigarety.
Je potom nesnadné čelit obviňování ze strany rodičů, že když
si je pozvu k pohovoru kvůli tomu, že jejich nezletilé dítě požilo alkohol, mne nazvou totalitním úředníkem a můj pracovní
postup šikanou a buzerací, tak nevím, jak se zachovat?? Pouze se zasmát a pracovat s těmi, kteří mají zájem společně dojít
k pozitivním změnám v chování jejich dětí. Těchto rodičů si
velice vážím a držím jim vždy palce, aby jejich snaha přinesla
i „ovoce“. A to v podobě dobře vychovaného potomka, který
jim bude dělat radost a jeho první vybočení bude dávno zapomenuto.
A pokud bych se vrátila k rodičům, kteří si hlavu z delikventního chování svých dětí nedělají, tak těm bych chtěla též jaksi
přát, aby zůstalo jen u toho prvního vybočení, a situace s požíváním alkoholu u jejich dítěte se nezvrtla v boj se závislostí.
Bc. Dagmar Čermáková,
Kurátorka pro mládež, MěÚ Dačice

www.dacice.cz

Dolní Vilémovice, Strachoňovice,
Ořechov, Telč, Třešť, Polná, Dačice,
Slavonice, Stonařov a mnozí další
Vím, že se nemá porovnávat neporovnatelné a že se nemají míchat „hrušky
s jabkama“, protože potom hrozí, že vznikne nedorozumění nebo zmatek.
Přesto si na přechodu jara a léta neodpustím tak trochu porovnávání neporovnatelného a napíši alespoň pár řádků
o tom, co všechno jsem během dubna
a začátku května stačil prožít a zažít a na
co se v nejbližší době těším. Všechny ty
pro některé možná zdánlivě neporovnatelné události jsou pro mě propojeny
nadšením, obětavostí a zejména ohromnou dobrovolnou chutí pobavit, poučit či
potěšit druhé.
Paní starostka Dolních Vilémovic Jitka Boučková si svým úsilím a zarputilou
obětavostí doslova vymodlila poklad,
který se našel na začátku dubna v rodném domě Jana Kubiše a já se již těším na
jeho otevření.
Ve Strachoňovicích v dubnu pro sebe
i pro nás z okolí uspořádali výlov a upekli
ryby v době, kdy se u nás obvykle ryby
neloví.
K památníku Adolfa Opálky u Ořechova se na konci dubna díky tradičně starostlivému starostovi Pavlu Volavkovi,
jeho ženě Helence a zejména díky brněnskému čundrákovi Julkovi Malečkovi zase
sešli za zábavou, ukázkami bojové techniky, občerstvením i vzpomínáním na hrdiny II. světové války stovky lidí.
První sobotu v květnu již popáté telčští velocipedisté zaplnili telčské náměstí

dobrou náladou a pohodou a my všichni
jsme se mohli přenést někam do začátků
20. století.
Při připomínání květnových osvobozeneckých dnů jsem zažil neobyčejně silné
a dojemné vystoupení žáků základní školy z Třeště, kteří pod vedením paní učitelky Heleny Štumarové vydali a představili
knihu o za války zmizelých třešťských židovských rodinách.
V době, kdy píši tyto řádky se již těším
na galakoncert s názvem Hymna Jara
v Polné, na další setkání s renesancí ve
Slavonicích či vernisáž výstavy na zámku
v Dačicích a nechci si nechat ujít ani 140.
výročí založení hasičského sboru ve Stonařově.
Každá z těchto akcí, o kterých jsem
napsal pouhé jednu nebo dvě věty, je
spojena s mnoha lidmi a zároveň s tím
i s jedním, dvěma či více jmény tahounů,
srdcařů, zkrátka lidí, kteří pro nás ostatní
rádi připravují něco hezkého a příjemného.
Jsem moc rád, že takoví lidé mezi nám
nejen existují, ale připadá mi, že se na Vysočině i množí a jsem moc rád, že radnice
na jejich aktivity a nápady většinou slyší.
Je to dobře a již se těším až se léto na
Vysočině rozjede na plné obrátky.
Miloš Vystrčil, senátor

Služby rehabilitace
Vedení Nemocnice Dačice, a.s. informuje obyvatele Dačice a okolí
o rozšíření své činnosti a poskytovaných službách v oblasti regeneračního a rekondičního masérství od
1. 4. 2013.
V našem novém rehabilitačním pavilonu jsme nalezli prostor a šikovné
pracovnice, které mají patřičné vzdělání
i v profesi masér a můžeme našim klientům nabídnout havajskou masáž a masáž
lávovými kameny. Masérské služby jsou
poskytovány ve dnech úterý a čtvrtek od
12.00 – 18.00 hod. a v pondělí, středu a pátek od 9.00 – 12.00 hod. Objednávky jsou
přijímány v recepci ambulantní rehabilitace na čísle 384 358 285 paní Stehlíkovou
a platba služeb nehrazených zdravotními
pojišťovnami je prováděna v pokladně
nemocnice. Zároveň informujeme, že na
vodoléčebné a elektroléčebné procedury se pacienti mohou objednat taktéž
na odpolední hodiny v úterý a čtvrtek.
Prodloužení pracovní doby našeho pracoviště do 18.00 hod. bylo provedeno
v zájmu vykrytí požadavků pacientů,
kteří se obtížně uvolňují ze svých pracovišť. Vodoléčebné procedury jsme rozšířili o přísadové koupele bylinkové, od
1. 6. budou k dispozici i peloidní koupele
/extrakt ze slatinné rašeliny z Třeboně/
a koupele uhličité. Procedury nehrazené
z veřejného zdravotního pojištění jsou
uvedeny v našem ceníku, který je dostupný v recepci ambulantní rehabilitace
a v nejbližších dnech bude vydán tiskem
v informačním letáku Jarmarku.
MUDr. Miroslava Člupková

Svěcení praporu
V loňském roce slavili naši dobrovolní hasiči (dále SDH) 130 let své existence. Za tuto dlouhou dobu vykonali pro město mnoho práce a zasloužili se o záchranu zdraví i majetku těch, kteří to potřebovali. Při oslavě vznikla myšlenka, aby
náš sbor SDH měl nový prapor. Z průběhu jednání vyplynulo, že hasiči byli obdarováni praporem při výročí 50 let svého
trvání v roce 1932. Vzhledem k historické hodnotě tohoto praporu a sepjetí sboru s jeho historií bylo nakonec rozhodnuto, že bude vytvořena přesná replika a původní prapor bude zrestaurován a zapůjčen do sbírek městského muzea.
Záměr se podařilo zrealizovat v letošním roce, kdy naše město slaví 830 let.
Jsem tomu rád. Zakázku vyhrála firma
ALERION z Brna. Práce se zhostili opravdu precizně a vzniklo nádherné, dovolím si říct, umělecké dílo. Vedení města společně s vedením SDH si prapor
osobně vyzvedli přímo v brněnské firmě.
I pracovníci firmy ALERION byli nadšeni
z jeho provedení, a to do té míry, že motivy z praporu SDH Dačice se staly hlavním
motivem na katalogu této firmy. Na realizaci praporu se finančně podílelo město
Dačice (60 %) a SDH (40 %).
Prapor je důležitá součást sboru a do-

foto: F. Vejvoda

provází jej ve všech významných událostech. Žije společně se sborem, přečká generace. Bylo proto důležité prapor „uvést
do života“. Bylo tak slavnostně učiněno

11. 5. 2013 v chrámu sv. Vavřince v Dačicích, kde byl posvěcen místním panem
farářem J. Pezlarem.
Celý obřad skvěle doprovodil Městský
dechový orchestr ZUŠ Dačice.
Jednalo se o zcela výjimečnou událost.
Jsem rád, že se svěcení praporu zúčastnili pozvaní hosté a také obyvatelé Dačic.
Vše dohromady dalo celé akci slavností
atmosféru.
Přeji našim hasičům dostatek mladých
lidí, aby jejich práce mohla pokračovat
a našemu městu zdar.
Jan Bartošek, místostarosta
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Informace o připravované
aktualizaci územního plánu Dačice
Vážení občané, 16. září 2013 to budou již čtyři roky, co byl vydán Územní
plán Dačice. Podle § 55 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění,
dále jen SZ) musí pořizovatel (odbor stavební úřad MěÚ Dačice) do 4 let po
vydání územního plánu vypracovat a předložit zastupitelstvu města ke schválení tzv. Zprávu o uplatňování územního plánu (dále jen Zpráva). Návrh Zprávy
se před předložením zastupitelstvu projednává s dotčenými orgány, krajským
úřadem a sousedními obcemi a zveřejňuje se veřejnou vyhláškou - podle § 47
odst. 2 SZ.
Oficiálně pak bude moci každý uplatJiž nyní je zřejmé, že Zpráva bude obsahovat pokyny pro zpracování návrhu nit písemné připomínky u pořizovatele
změny (změn) územního plánu. Zpráva při projednávání návrhu Zprávy, tj. do 30
bude plnit funkci zadání změny územ- dnů od vyvěšení výše zmíněné veřejné
ního plánu. Po schválení Zprávy bude vyhlášky. (Později bude možné uplatnit
zpracován vlastní návrh změny územní- písemné připomínky také při projednáho plánu, který bude projednán a vydán vání vlastního návrhu změny územního
podle § 50 až 54 SZ. Celý tento proces lze plánu podle § 50 odst. 3 SZ a dále - pízjednodušeně nazvat aktualizací územ- semné připomínky a námitky - v rámci
řízení o změně územního plánu podle
ního plánu.
V zájmu urychlení a racionalizace poři- § 52 odst. 3 SZ.)
Upozorňujeme, že všem požadavkům
zování aktualizace Územního plánu Dačice je účelné, aby občané (event. organiza- na změnu územního plánu nemusí být
ce) předběžně uplatnili své náměty nebo vyhověno: pořizovatel spolu s určeným
požadavky na změnu územního plánu, zastupitelem posuzuje, zda jsou jednotlipřípadně upozornili na jeho nedostat- vé požadavky v souladu s platnými předky a chyby. Většina těchto námětů nebo pisy, zejména se stavebním zákonem.
požadavků tak bude moci být zapracová- V rámci projednávání pak s navrhovanou
na přímo do návrhu Zprávy. Předběžné dílčí změnou může nesouhlasit například
náměty a požadavky (v jakékoliv formě) některý z dotčených orgánů.
předávejte prosím na odbor stavební
Ing. arch. Jiří Lojka, odbor stavební
úřad MěÚ Dačice do 15. června t. r.
úřad - úřad územního plánování

Anketa potvrdila priority města
V půlce března se konalo veřejné Fórum Zdravého města Dačice, jehož cílem
bylo definovat „10P“ – deset nejzávažnějších problémů města Dačice a jeho
místních částí.
centra mládeže a občanů Dačic včetně
Na tomto veřejném projednářešení financování zájmových aktivit
ní se sešlo 106 účastníků. Jimi
naformulované problémy byly • Výstavba sociálních a startovacích bynásledně ověřeny v anketě. Ta
tů
probíhala ve městě od 3. do 12. dubna
Ačkoliv stále hovoříme o 10P, ve skuprostřednictvím Dačického zpravodaje, tečnosti mohli lidé v anketě hlasovat
místních škol a DPS Dačice. Zapojilo se pro dvě z patnácti témat, která účastníci
do ní 1603 respondentů (20,85 % obča- fóra vybrali. Všechna tato témata budou
nů Dačic). Výsledky ankety tak potvrdily zapracována do tzv. Plánu zdraví a kvavýběr 8 ověřených problémů vzešlých lity života a bude k nim přihlíženo při
z veřejného projednání (problémy jsou sestavováno rozvojových dokumentů
řazeny abecedně):
a rozpočtu. Ověřeným problémem je ten,
• Čistota ve městě, psí exkrementy, tří- který na Fóru ZM i v anketě skončil mezi
dění odpadu, sběrné nádoby
prvními deseti v pořadí hlasů. Letošní an• Dopravní situace - obchvat, nové keta tak ověřila 8 problémů, které z těchchodníky (Bílkov, Za Lávkami)
to patnácti jsou pro občany prioritní. Na
• Dráha pro kolečkové brusle
konci května určí rada města odpovědnost za realizaci jednotlivých problémů
• Krytý bazén - částečné zastřešení
a stanoví další postup.
• Nízkoprahový klub + čajovna
Děkujeme všem za účast při definova• Přístavba pečovatelského domu, ambulantní služby, stacionář, sociální po- ní problémů města Dačice pro rok 2013.
radna
Ing. Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice
• Vybudování haly a multifunkčního
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Přemnožení divočáci škodí
Za poslední roky mají početní stavy prasete divokého a s tím související škody na zemědělských pozemcích stoupající tendenci.

V roce 2011 bylo na Dačicku uloveno 637 kusů a v roce 2012 již 1153 kusů
této zvěře. Významné jsou škody jak na
lučních porostech, kde divočák hledá živočišnou potravu, jako jsou myši, larvy
a podobně, tak na polních plodinách ve
vegetačním období. Oblíbenou potravou divočáků jsou také mláďata lesní zvěře, ptáků a jejich vejce. Důsledkem této
skutečnosti jsou potom nízké stavy populace drobné zvěře, především zajíců,
a ptáků hnízdících na zemi.
Za přemnožením divočáků musíme vidět pěstování vysokých plodin, jako je kukuřice a řepka, na stále větších plochách.
Velké lány poskytují dostatek potravy
i možnost úkrytu pro tuto zvěř. S budováním bioplynových stanic, jejichž základní
surovinou pro výrobu energie je i kukuřice, se, bohužel, tyto plochy dále zvyšují.
Lepší podmínky pro úspěšný lov a snížení stavů černé zvěře nastávají až v době
sklizně polních plodin. Prase divoké je
noční zvěří, a proto je individuální lov (na
čekané) této zvěře prováděn především
v noci. Úspěšnost lovu závisí na počtu
jasných nocí, kterých je však v našem regionu málo. Zákon o myslivosti zakazuje
lov na honebních pozemcích, na kterých
probíhá současně sklizeň zemědělských
plodin, a lov pomocí přístrojů pro noční
vidění. Zrušení tohoto zákazu by jistě pomohlo. Náš úřad povoluje na žádost uživatelů honiteb alespoň výjimku, kdy při
nočním lovu je možné použít světel - to
však situaci nevyřeší.
Snížení škod je zejména v rukou zemědělců. Bez jejich užší spolupráce s myslivci nelze očekávat zlepšení stavu, bez
změny přístupu k pěstování plodin se
stavy divočáků a škody jimi způsobované
v žádném případě snížit nepodaří.
Ing. Jiří Műller a Ing. Jaroslav Mátl,
odbor životního prostředí
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Město Dačice vyhlašuje (pod záštitou starosty) 2. ročník soutěže

Rozkvetlé Dačice
Cílem soutěže je podpořit zájem veřejnosti na zkrášlování města a motivovat občany k tvorbě a ochraně životního
prostředí.

Předmětem soutěže je květinová výzdoba oken, balkónů, lodžií, teras, průčelí, okolí domů či předzahrádek v těchto
kategoriích:
1. rozkvetlé okno/balkon v rodinných domech
2. rozkvetlé okno/balkon v bytových
domech
3. úprava předzahrádky/okolí domu
Termín trvání soutěže: 1.6. – 31.8.2013
Pravidla soutěže:
1. Soutěžit můžou občané Dačic a místních částí Bílkov, Borek, Dolní Němčice,
Hostkovice, Hradišťko, Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Toužín
a Velký Pěčín.
2. Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv okno bytového nebo rodinného
domu, balkon, předzahrádku nebo
okolí domu, které jsou viditelné z veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného prostranství.
Zde odstřihnout

3. Stanovená kritéria hodnocení: a) estetické hledisko, b) kompoziční uspořádání – barevnost, c) originalita – nápaditost.
4. Vyhodnocení soutěže provede komise
ve složení: Vlastimil Štěpán – starosta města, Iva Kolářová – Zahradnictví
v Kaštanech, s.r.o., Naděžda Mastná –
vedoucí odboru kultury a cestovního
ruchu, Marcela Chvátalová – koordinátora projektu Zdravé město, Zuzana
Hrabová – pracovnice TS Dačice s.r.o
– údržba zeleně, Stanislav Tobolka –
odbor životního prostředí, Václava Zamazalová – výtvarný obor ZUŠ Dačice.
5. Soutěžící doručí vyplněnou přihlášku
na adresu: Odbor kultury a cestovního
ruchu, MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I,
380 13 Dačice, nebo elektronicky na
kontakt: kultura@dacice.cz.
6. Přihlášky jsou k dispozici v čísle
06/2013 Dačického zpravodaje nebo
na Infocentru Dačice, případně ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách města www.dacice.cz.
7. V průběhu soutěže se může každý
přihlášený účastník prezentovat maximálně třemi fotografiemi rozkvetlého okna, balkonu či předzahrádky,
fotografie musí být opatřeny jménem
soutěžícího, adresou, popřípadě telefonem či e-mailovou adresou a doručeny elektronicky na adresu kultura@

dacice.cz nebo ve fyzické podobě na
Infocentrum Dačice, Palackého nám.
1/I (nevyžádané fotografie nebudou
vráceny).
8. Všechny doručené fotografie budou
vystaveny na webových stránkách
města, fotografie musí být pořízeny
v roce 2013.
9. Komise vyhlásí v každé kategorii první
tři místa. Vyhlášení získají poukázky na
nákup zahradnického zboží a potřeb
v hodnotě: 1. místo 1.500 Kč, 2. místo
1.000 Kč, 3. místo 500 Kč.
10. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční ve středu 25. 9. 2013 v obřadní
síni Městského úřadu Dačice.
Občanům, kteří nemají možnost květinovou výzdobu zdokumentovat a pořídit
fotografie sami, po předešlé domluvě na
tel. čísle 384 401 275 (odbor kultury a cestovního ruchu) přijdeme rozkvetlé okno,
balkon či předzahrádku nafotit.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

"

"

Přihláška do soutěže Rozkvetlé Dačice 2013
Jméno a příjmení přihlášeného: …………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………...……………………………………………………
Telefon: ………………………………..………… E-mail: ………………………………………………………
kategorie (zaškrtnout):
Rozkvetlé okno/balkon v rodinných domech
Rozkvetlé okno/balkon v panelových domech
Úprava předzahrádky/okolí domu

V Dačicích dne

…………………………………

……………………………………..
podpis
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Děti z MŠ Dačice předvedly svůj herecký talent
Jedinečný kulturní zážitek připravila k letošnímu několikanásobnému výročí města Mateřská škola Dačice. Rozhodla
se na prknech, co znamenají svět, herecky ztvárnit stručnou historii města – a v rolích herců se měly představit samotné
děti. Diváky tak čekala hodina a půl okouzlující a roztomilé zábavy, během které se na jevišti městského sálu vystřídaly
pod vedením svých učitelek děti ze všech šesti dačických mateřských škol.

Po dvě květnová odpoledne praskal přeplněný sál dačického
Městského kulturního střediska ve švech. Na mladé talenty se
totiž nepřišli podívat jen jejich pyšní rodiče, ale též desítky příbuzných a dokonce i samotní zástupci města, dačických podniků a kulturních organizací. Ty všechny spojoval jeden jediný
důvod – toužili podpořit snahu malých herců a na vlastní oči
spatřit výsledek několikaměsíční tvrdé práce všech odvážných
dětí, obětavých učitelek ba i celého personálu, který se na přípravě představení též významnou měrou podílel. Kdo však če-
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kal pouhý sled básniček a dětských říkanek, byl nemálo překvapen. Výsledek vypadal docela jinak.
A jak? Jedním slovem famózně. Ať už se děti na jevišti objevily
přestrojené za zvířátka, za sedláky, řemeslníky, prince a princezny, kostky cukru, či za barvičky nebo řidiče, pokaždé byly stejně
nadšené a plné spontánního zápalu pro hru. Sršely nezdolnou
energií, již se jim snadno podařilo přenést i na celé obecenstvo,
které co chvíli tleskalo, křičelo smíchy či hučelo obdivnými vzdechy. Kromě naprosto odzbrojujícího výkonu všech dětí je však
třeba též ocenit roli trpělivých učitelek, které i na jevišti ukázaly,
že dětem nejsou pouze vychovatelkami, nýbrž i rovnocennými
partnery. Spolu s dětmi například skotačily v tradičních krojích,
princeznovských šatech, či s nimi hrály na hudební nástroje.
Představení, kterým diváky profesionálně provázela ředitelka
celé školky, Hana Švarcová, však děti nevěnovaly pouze městu,
ale též jedné ze svých vážně nemocných kamarádek. Nezapomenutelný výkon mladých talentů z dačické školky ocenila jistě nejen malá Leonka podporující své kamarády z první řady
hlediště, nýbrž i všichni diváci, kteří děti ocenili hlasitým potleskem. Ukápla dokonce i nejedna slzička dojetí – a to hlavně
při závěrečné písni, kterou se všechny děti s diváky rozloučily.
„Město krásné, plné dětí, čas nám jako voda letí. My jsme vaše
budoucnost a teď už opravdu dost!“
Barbora Kučerová
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Rok 2013 v Dačicích ve znamení oslav
Po úspěšném období Krajířů z Krajku na Dačicích, které skončilo definitivně rokem 1610, přineslo nastupující 17. st.
události, které byly počátkem nejhoršího období, které kdy město zažilo. Negativní válečné zkušenosti se pak opakovaly i ve stoletích následujících. Ty nejdůležitější si připomeneme v dnešní kapitole.

Díl V. - … a cizí vojska táhla Dačicemi
¡ První negativní zkušenosti s pobyty
vojsk ve městě odstartovaly události z r.
1618, kdy došlo k defenestraci císařských
místodržících Slavaty a Martinice na Pražském hradě. Byl to spouštěcí moment pro
rozsáhlý válečný konflikt. Protestantská
šlechta z Moravy, mezi nimi také majitel
Dačic Vilém Dubský z Třebomyslic, se
přidala k českému stavovskému povstání
v květnu 1619. Již v létě toho roku mělo
město možnost se seznámit se stavovským vojskem, pro které bylo třeba zajistit proviant a píci pro koně. Ale mělo být
i hůř….
¡ 1620 – Dačice zažily válečné hrůzy
v době, kdy se v pohraničních oblastech
pohybovaly oddíly císařského a stavovského vojska. Císařská vojska přepadla
město v dubnu. Byly zapáleny a vydrancovány některé domy. Při této příležitosti
byl zabit dačický primátor Václav Koželuh. Stejná vojska táhla městem v tomto
roce ještě dvakrát, a to v květnu a v září.
Pobyty vojsk stály městskou kasu značné
sumy.
¡ 1621 – 1622 – do města byly umístěny císařské posádky, které byly obyvatelům značně na obtíž. Byli to španělští vojáci
z pomocného vojska. Situace byla nebezpečná i v okolí, ve kterém řádily loupeživé tlupy vojáků. Krádeže a vraždy nebyly
výjimkou. Město hradilo vojákům veškerou stravu a pivo a víno v hospodách.
¡ 1642 - 1646 – v r. 1642 se válečná
situace na Moravě zhoršila, když do země
vpadli Švédové. Morava se rozdělila na
část ovládanou Švédy a část, kde vládla
zemská správa, přičemž Dačice náležely
k tomuto druhému, neobsazenému dílu
země. Město žilo ve strachu a obavách.
Opakovaně přes ně procházela císařská
vojska a rabovala dvory a vesnice v okolí.
V r. 1645 se situace ještě přiostřila, když
švédská vojska obsadila blízkou Jihlavu.
O přepadu města Švédy existuje svědectví z 1. 10. 1646. Město bylo obklíčené, byly vydrancované některé domy na
předměstí, Švédové se snažili zajmout

představitele města a hrozilo, že Dačice
budou vypáleny. Tuto hrozbu nakonec
odvrátil slib, že Dačičtí zaplatí výkupné.
Materiální ztráty města za celé období
30-ti leté války byly značné. Trvalo až do
r. 1650, než se Morava a také obyvatelé
Dačic mohli vrátit k obvyklému způsobu
života.

¡ 1805 – koncem roku vstoupila na
Moravu napoleonská vojska a jejich němečtí spojenci. Podle dochovaných dokumentů je známo, že Dačice byly obsazeny po bitvě u Slavkova od 13. prosince
bavorskými oddíly, jejichž důstojníci se
ubytovali na zámku. Bavoři z města odešli 27. prosince, ale hned druhý den byli
vystřídáni eskadronou francouzských husarů a oddíly pěšáků. Na vesnicích v okolí
pak probíhaly tvrdé rekvizice, kdy sedláci
museli odevzdat jak potraviny a píci pro
koně, tak plátno, sukno a boty.
¡ 1813 – 1814 – v novém zámku byl
zřízen špitál pro raněné z napoleonských
válek. Mnoho zemřelých vojáků bylo pohřbeno v lesíku Kásek napravo od cesty
do Kostelního Vydří do dvou šachtovitých hrobů. Protože se rekonvalescenti
stýkali s místním obyvatelstvem, došlo
k epidemii břišního tyfu, na kterou také
zemřeli mnozí občané města.

¡ 1740-1742 – téměř sto let od konce
30-ti leté války se do města vrátily vojenské útrapy. 23. února 1742 obsadila město saská jízda, pěchota a dělostřelectvo.
Jejich velení se usadilo v zámku. (Sasové
byli spojenci Pruska v boji proti Marii Terezii). Vojsko požadovalo jídlo, pití a krmení pro koně. Sasové také obsadili většinu vesnic v okolí. Bylo ukradeno nejen
osivo, povozy, dobytek a většina zásob,
ale také šatstvo a peníze na hotovosti.
¡ 1748 – v tomto roce procházely městem cestou na bojiště západní Evropy pro
změnu ruská vojska. Rusové byli považováni za spojence, a proto byl jejich pobyt
předem ohlášen a plánován. K ubytování
četného ruského vojska mělo dojít nejen
v Dačicích, ale také v Lipolci, Volfířově
a Lidéřovicích. Opět muselý být vydány
značné zásoby, ušetřeno nebylo údajně
žádné stavení.

¡
1866 – ve druhé polovině 19. st.
probíhal život v Dačicích bez vážnějších
otřesů. Jediným narušením pořádku bylo
několikadenní obsazení města pruskou
armádou po porážce císařských vojsk
u Hradce Králové. V červenci se krátkodobě usadil ve městě pruský pluk, v srpnu
pak prošel Dačicemi celý polabský armádní sbor.
¡ Nedávné 20. st. přineslo Dačicím,
stejně jako všem dalším územím naší
republiky, válečné útrapy první a druhé
světové války. Poslední cizí vojáci, v podobě sovětských okupačních jednotek,
prošli městem 21. srpna 1968.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

CO se chystá
33
33
33
33
33
33
33

Dačická muzejní noc (8. 6.)
Dačické cukrování (22. 6.)
Fest Band Dačice (29. - 30. 6.)
Oslaďme si život ... (výstava od 23.6.)
Za dačickou kostu cukru (5. - 21. 7.)
Házení kozla z věže (28. 7.)
Rozkvetlé Dačice (od 1. 6.)
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23. ročník Slavnosti orchestrů

Fest Band Dačice 2013
29. - 30. června 2013

Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov
Vznikl v roce 1966. Jeho zakladatelem
a dlouholetým dirigentem byl učitel Bohuš Staněk. Z počátku v orchestru hráli
i rodiče žáků, kteří sami byli členy různých
jihočeských dechovek. Orchestr vystupuje při slavnostních příležitostech města,
vlastních koncertech, zúčastnil se řady
festivalů a soutěží ZUŠ. Celá řada žáků
tohoto orchestru dnes působí v předních
českých orchestrech.

SOBOTA 29. ČERVNA
10:00 h Promenádní koncert
- Hudba z Marsu Revajvl „Pod Lipkami“
12:00 h Slavnostní zahájení festivalu
- fanfáry z věže kostela sv. Vavřince
16:00 h Orchestry na kolech
- okružní jízdy Cabriobusu po Dačicích
17:30 h Pochodová show
- městský sportovní stadion
20:00 h Koncert dechovky Budvarka
- letní scéna v zámeckém parku

NEDĚLE 30. ČERVNA
9:30 h Show mažoretek
- městský sportovní stadion
14:00 h Slavnostní festivalový koncert
- letní scéna v zámeckém parku
1. část - hudební program jednotlivých
orchestrů
2. část - společný MONSTRKONCERT
(200 účinkujích)
Pořad moderuje Jan Klivan.
Účinkují:
Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov,
Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice,
Junior orchestr ZUŠ Plzeň, Dechový orchestr TUTTI při ZUŠ Jihlava, Mažoretky
Dačice, OS Mažoretky Písek
Pořadatelé:
MěKS Dačice, ZUŠ Dačice, Město Dačice
Vstupné:
permanentka 100 Kč (k zakoupení
v předprodeji na Infocentru a v MěKS,
v sobotu pak na všech akcích)
na místě 70 Kč koncerty, 50 Kč vystoupení mažoretek; ZTP 50% sleva, děti do 15
let zdarma.
Vstupné slouží na podporu kultury ve
městě.
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V roce 1994 převzal vedení orchestru
tehdejší ředitel Štefan Matunák, který
společně s hudebními školami ze Slovinska, Rakouska a Německa založil obrovské těleso, které mělo kolem 120 členů
s názvem „JUNIOR EUROPA“.
Dirigentskou taktovku v roce 2001 převzal učitel Pavel Havlík a drží se jí dodnes.
V současné době má orchestr tedy dva
dirigenty a kolem 40 hráčů složených
nejen ze stávajících žáků, ale i z bývalých,
kteří již řadu let nejsou žáky školy a stále
do orchestru docházejí.
Od roku 1994 orchestr úzce spolupracuje s dechovým orchestrem Hudební
školy Slovenj Gradec a jeho dirigentem
Martinem Šmonem.

Junior orchestr ZUŠ Plzeň
Junior orchestr byl založen v září roku
1999. Tento soubor navštěvují žáci ZUŠ
Bedřicha Smetany v Plzni. Nástrojové obsazení, ve kterém se objevují flétny, klarinety, saxofony, trubky, lesní rohy, tuby,
bicí, ale i basová kytara nebo klávesy, napovídá, že nejsme klasickou dechovkou.
Jsme orchestrem, který své členy i posluchače seznamuje s repertoárem klasické
dechové hudby, a dále se věnuje hudbě
filmové, populární, taneční. Uměleckým
vedoucím a zároveň dirigentem je učitel
ZUŠ B. Smetany Milan Bačík a s orchestrem mu pomáhají učitelé Jan Bodnár
a Jan Šlégr. Soubor pravidelně pořádá
výchovné koncerty pro základní školy nejen v Plzni, veřejná vystoupení pro město

Plzeň a pořádá výměnné pobyty se zahraničními soubory ať už z Francie nebo
Polska. Účinkuje na různých hudebních
festivalech doma i v zahraničí, například
v Německu, Itálii, Polsku, Francii, či ve
Švédsku. Za svou historii vydal orchestr
2 CD s nejlepšími skladbami. Rok 2009
byl pro orchestr velmi významný, jelikož
slavil 10 let od svého založení. V tomto
roce orchestr pořádal mnoho koncertů
a vydal své třetí CD, orchestr vystoupil
v Českém rozhlasu v pořadu Chodovarský
soudek a v červnu roku 2009 absolvoval
úžasné turné po Francii. Ovšem vrcholem
roku se stalo natáčení pořadu „…a tuhle
znáte?“ pro Českou televizi, které probíhalo v září. V roce 2010 se orchestr účastnil Národní soutěže dechových orchestrů
a probojoval se až do celostátního kola,
1. místo a získal zlaté pásmo.

Městský dechový orchestr
ZUŠ Dačice
Počátky tohoto orchestru sahají do
roku 1964, kdy jej založil při tehdejší lidové škole umění její ředitel Bohumír Růžička. V roce 1971 orchestr svoji činnost
ukončil. Obnoven byl v roce 1976 a v jeho
čele tehdy stáli pánové Zdeněk Míchal
a Milan Kubek. V letech 1987 - 1996 řídil
orchestr pan Ivan Fišer a po něm taktovku převzal opět Milan Kubek. Orchestr
má ve svém repertoáru skladby koncertní, transkripce, hudbu taneční, ale i tradiční lidovku. Do svého programu vždy
zařazuje skladby domácích dačických
autorů Vladimíra Fuky a Rudolfa Urbance. V orchestru účinkuje na 50 mladých
hudebníků. Jádro tvoří současní žáci ZUŠ
s nimiž si rádi zahrají i žáci bývalí. MDO
ZUŠ Dačice se zúčastňuje soutěží a přehlídek - z jeho největších úspěchů bylo
dosažení 8. místa na Německém poháru
v Alsfeldu v r. 1991 a 3. místa v národním kole soutěže ZUŠ v Kolíně v r. 1998.
Orchestr vystupuje také pravidelně
v blízkém i širokém regionu ČR, ale často
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i v zahraničí - v Polsku, Jugoslávii, Rakousku, Německu, Švýcarsku a Francii. Účastní
se i významných festivalů ve Vimperku,
Štětí a Zlíně a každé dva roky jako spolupořádající také festivalu Slavnosti orchestrů - Fest Band v Dačicích. Absolvoval
řadu společných koncertů s rakouskými
orchestry Musik Verein Aigen a Blasmusik Thaya. V přeshraniční spolupráci se
stýká s rakouskou Musik Kapelle Langau. Pravidelná je také jeho spolupráce
s orchestry z partnerských měst ze zahraniční – švýcarského Urtenen-Schönbühl
a rakouského Groβ-Siegharts. V součastné době řídí orchestr Milan Kubek a jako
druhý dirigent Stanislav Kamínek. Samosprávu a organizační vedení orchestru
řídí zvolený předseda Miroslav Reisner.

posud orchestr koncertoval převážně
při městských oslavách, či slavnostních
koncertech. Zahrál si také ve švýcarském
Pieterlenu. Ostravská televize natočila
s orchestrem Tutti jeden z dílu cyklu
„... a tuhle znáte?“, v rámci místního swingového projektu Tančírna Třešť. Za příjemný počin, či chceme-li to úspěchem
nazvat, považují muzikanti orchestru
Tutti fakt, že v době nejrůznějších úžasných muzikostrojů, computerů, samplů
a cizokrajných samohrajek, se potkávají
na zkouškách, jsou rádi pospolu a k tomu
ještě s muzikou. A to jsou chvíle, pro které
stojí za to být tutti v Tutti.

O.S. DM studio – mažoretky Dačice
DDM Dačice

Dechový orchestr Tutti při
ZUŠ Jihlava

OS Mažoretky Písek

Již z názvu orchestru „tutti - it. všichni“
je patrné, že sdružuje všechny muzikanty se zájmem o muzicírování ve velkém
dechovém orchestru. Složen je převážně
z žáků jihlavské hudební školy. S orchestrem také hostují dechaři z okolí Jihlavy

a Třeště. V Třešti právě tento orchestr
v roce 1996 spatřil světlo světa.
To byla Tutti ještě malá dechová šestnáctičlenná kapelka, která se po vzoru
všech velkých dechových orchestrů, které v Třešti kdy založil a řídil tamní nestor
všech dechařů - pan učitel Jaroslav Novák, začala rozrůstat do podoby plně obsazeného, velkého dechového orchestru.
V nynějším obsazení působí orchestr Tutti pod ZUŠ Jihlava druhým rokem, navazuje tak na přerušenou dlouholetou tradici velkých
dechových orchestrů v jihlavské hudební
škole. Orchestr se zaměřuje především
na produkci koncertního repertoáru
v širokém poli žánrů. Dramaturgie repertoáru Tutti je sestavována s takovým
záměrem, aby mladí muzikanti „přičichli“ k co nejšiřšímu žánrovému spektru
skladeb. V repertoáru tak nalezneme jak
klasické pochody, filmové i muzikálové transkripce, swing i klasiku. Orchestr
střídavě řídí Petr Píša a Jan Nosek. Do-

Novákovou a juniorky - děvčata ve věku
11 – 15 let vedené choreografkou Nikolou Krebsovou a asistentkou Danou
Rychlíkovou. Při DDM Dačice pak trénuje
nejmenší skupina děvčat ve věku 5 - 8 let
vedené Ilonou a Anetou Novotných.
Děvčata pod vedením nových trenérek
získala řadu ocenění a medailových míst.
Nejlepšího umístění dosáhly v roce 2010
juniorky s choreografií Nikoly Krebsové
„Olympiáda“, se kterou se na ME v Mažoretkovém sportu v kategorii SHOW umístily na 2. místě.
V roce 2012 se pak skupina juniorek
stala Vicemistryněmi ČR v mažoretkovém
sportu v kategorii BATON – hůlka a při
účasti na ME kam z 2.místa tato skupina
postoupila, pak měla druhou nejlepší pódiovou skladbu ME v kategorii juniorek.

Soubor dačických mažoretek byl založen na přelomu roku 1998 - 1999 při DDM
v Dačicích. Jeho zakladatelkou je Martina
Doležalová, která dlouhou řadu let soubor vedla společně s Ilonou Novotnou.
Mažoretky v Dačicích začínaly s počtem
cca 40 děvčat ve věkovém rozsahu 10
– 14 let rozdělených dle věku do dvou
skupin. V nadcházejících letech se pak
soubor rozrostl o další skupinu nejmenších děvčátek, která byla ve věku 5 – 7 let.
V roce 2006 bylo založeno O.S. DM studio – mažoretky Dačice, jehož náplní bylo
a je vytvářet kvalitní podmínky pro fungování souboru a získávání finančních
prostředků.
Mažoretky vystupují při různých oslavách, festivalech a společenských akcích
jak v Dačicích, tak v jejich okolí. Kromě
tohoto byla a stále je prioritou skupin
i účast na mažoretkových soutěžích, kde
si soubor postupně díky stabilním výsledkům získával na dobrém jméně.
Řadu let jezdila nejstarší skupina děvčat, která měla dnes již „legendární“ název „DRAČICE“, úspěšně reprezentovat
město do zahraničí především do Francie. K těmto cestám patřila neodmyslitelně spolupráce s dechovými orchestry,
především pak s MDO ZUŠ Dačice.
V současné době se soubor dačických
mažoretek dělí na kadetky - děvčata ve
věku 8 - 11 let, které vede choreografka
Zuzana Kuchtová s asistentkou Soňou

V září 1998 vznikla v Písku skupina mažoretek pod patronací Kulturního klubu.
Svými prvními vystoupeními vzbudila
děvčata zájem o tento druh sportu do
takové míry, že v současné době pracují
ve sdružení 3 skupiny – kadetky, juniorky
a seniorky a taktéž skupinka recesisticky
pochodujících rodičů. V květnu 2001 vzniká OS Mažoretky Písek, které nyní činnost
zastřešuje. Dívky pravidelně trénují, každá skupina 2x týdně po dvou hodinách
pod vedením 4 vedoucích: Evy Jandové,
Bc. Petry Jandové, Mgr. Ivany Koubové
a Mgr. Andrey Žákové. Dívky vystupují
na plesech, městských slavnostech, sportovních a jiných významných kulturních
a společenských akcích především v jižní
části ČR, Praze a vzorně reprezentují také
v zahraničí na různých festivalech např.
v Německu či Lotyšsku. Každoročně sdružení také pořádá vlastní akci Mažoretky
Písek doma, kde jsou představeny široké
veřejnosti veškeré choreografické novinky s hůlkou, pompomy a show dance
v atraktivním dvouhodinovém programu. Mezi nejvyšší ocenění patří v posledních 3 letech titul Vicemistryně ČR
a Vicemistryně Evropy v roce 2010, 2. Vicemistryně Evropy v pochodovém defilé
v roce 2011, Vicemistryně ČR a Mistryně
Evropy v pódiových sestavách v r. 2012.
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Dačické muzeum má narozeniny.
Již stodvacáté!

... dokončení z č. 5/2013. V roce 1991 byl podle zákona klášter vrácen františkánskému řádu, se kterým byla uzavřena smlouva o pronájmu. Muzeum
s galerií sídlilo v objektu ještě do konce roku 1995. Vzhledem k tomu, že mezitím františkáni darovali klášter řádu Karmel sv. Josefa (bosým karmelitkám),
a nový majitel apeloval na opuštění objektu, začalo muzeum s galerií hledat
prostory nové.
dia ve studovně muzea.
V roce 2004 dosáhlo
muzeum dosud nejvyšší návštěvnosti za
posledních 30 let – celkem 16 012 osob. V roce
2012 byla návštěvnost
11 448 osob a v průměru se takto pohybuje
i v ostatních letech, od
roku 1999 neklesla nikdy pod hranici 10 000.
Muzeum se snaží pro
návštěvníky připravovat bohatou nabídku
Od ledna 1996 probíhalo stěhování krátkodobých výstav během roku. Výstacelého muzea a galerie do současných vy mají dlouholetou tradici, začal s nimi
prostor jižního křídla Státního zámku již dr. Křížek v r. 1960. Od tohoto roku
v Dačicích, které byly zároveň byly bylo dosud v dačickém muzeu připravepro potřeby muzea nově upraveny. Již no celkem 440 výstav, v průměru se roč3. srpna 1996 byly v I. poschodí otevřeny ně otevírá 8 – 10 nových výstav. V nových
výstavní sály a započalo se s pořádáním prostorách dačického muzea na státním
výstav. Stálé expozice galerie – Výběr zámku bylo zatím připraveno 168 výstav
z grafické tvorby Maxe Švabinského, od roku 1996.
České výtvarné umění 19. a 20. století
Od roku 1995 vyvíjí muzeum i boha– byly otevřeny 27. března 1997 a v létě tou publikační činnost a snaží se zaplnit
16. července 1997 byly otevřeny i nové bílé místo ve znalostech o historii registálé muzejní expozice – Historie a ná- onu, osobnostech, pověstech či dalších
rodopis Dačicka, Rodáci Dačicka, Malíři tématech. Nejvýraznějším a nejobsáhlejVysočiny – Michael Florian a František Bíl- ším počinem bylo vydání Dějin Dačic v r.
kovský. Expozice muzea jsou dále upravo- 2002. Muzeum se zapojuje do pořádání
vány, doplňovány restaurovanými sbírka- řady kulturních akcí ve městě, jako je mami, na které získává muzeum prostředky sopust, cukrování, renesanční slavnost
i z grantů Jihočeského kraje či minister- v létě, dny evropského kulturního dědicstva kultury ČR. V roce 2010 byla otevřena tví, zvonkový průvod, pořádá pravidelné
nová expozice „Svět písniček Vladimíra dačické muzejní noci, velikonoční a váFuky“ k nedožitým 90. narozeninám da- noční jarmarky.
čického skladatele, v roce 2011 byla proV roce 2000 vznikl Spolek přátel muvedena instalace nové expozice k výrobě
zea v Dačicích, který svou aktivitu spolu
první kostky cukru na světě v Dačicích.
s muzeem zaměřuje především na vyV letech 2010 - 12 byly v několika etapách
tváření programů pro širokou veřejnost
provedeny úpravy v historické expozici
– besedy a přednášky v rámci tzv. muzejmuzea opět s finančním přispěním Jihoních čtvrtků, vlastivědné vycházky a výčeského kraje.
lety, a vydává jednou za dva roky Dačický
Současné muzeum s galerií má ve vlastivědný sborník. V současné době má
svých fondech 18.304 inventárních čísel 35 členů.
sbírkových předmětů, což představuje
Pomyslná „brána muzea“ zůstává
přes 30.000 kusů; včetně 1 675 obrazů,
otevřena
všem návštěvníkům a zájemkreseb a grafických listů galerie. Navíc
cům
o
rozmanité
kulturní pořady i v
bohatá odborná knihovna obsahuje
7.588 svazků knih a časopisů z nejrůzněj- dalších letech.
Ale přijďte k nám už letos !!!!!!!
ších oborů. Veřejnost se s nimi může seznámit prostřednictvím prezenčního stu-
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Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Do dačického zámku za
poloviční vstupné

V letošním výročním roce se správa
státního zámku rozhodla přispět k oslavám založení města Dačic výjimečnou
akcí. Každý obyvatel Dačic, který se při
koupi vstupenky prokáže patřičným dokladem, bude moci využít slevu 50% ze
vstupného na zdejší prohlídkovou trasu.
Tímto krokem bychom chtěli zdůraznit
sepětí města a dačického zámku jako
zdejší nejvýznamější kulturní památky
a zároveň oslavit dokončení nové prohlídkové trasy, během níž se všem místnostem navrátila jejich funkce a podoba
z počátku dvacátého století, kdy zde žila
rodina Dalbergů. Přijďte se přesvědčit
o tom, že i když jste na zámku již byli, stojí za to přijít po letech znovu, neboť po
provedené rekonstrukci patří zdejší prohlídková trasa k nejkrásnějším a nejzajímavějším v kraji.
Mgr. Jan Mikeš, kastelán zámku

Sběr dokumentů o historii
dačického zámku
Správa zámku chce požádat všechny
z vás, kteří máte nějaké památky na rod
Dalbergů, nejen hmotné předměty, ale
především archivní dokumenty a fotografie zámku i zámeckého parku, abyste
nás kontaktovali. Rádi bychom vše zdokumentovali, stejně jako velice rádi zaznamenáme jakékoli Vaše osobní vzpomínky a příběhy, které se týkají starší
i novější zámecké historie a rodiny Dalbergů a Salmů.
Mgr. Jan Mikeš, kastelán zámku

Přátelé vodáci
Již několik let čeká loděnice
a klubovna na to, až se objeví
nějací nadšenci a pokusí se obnovit činnost vodáckého oddílu. Najde
se parta lidí, kteří vzkřísí polozapomenutou tradici?
Sraz je v loděnici u Toužína
v pondělí 10. června v 16:30 h
Tuto akci podporuje
Zdravé město Dačice

www.dacice.cz

Dačice zazářily
Kde? Na ústředním kole národní soutěže základních uměleckých škol v Liberci v pátek 18. 4. a v sobotu 19. 4. 2013. Kdo? Komorní dechové soubory.
Každoročně podstupujeme výběr libor Jelínek a Tomáš Voburka (pozouny)
soutěžících ve školním kole přes účast a Petr Svoboda (tuba) získali 1. místo.
a postupy v okresních a krajských kolech.
V sobotu odpoledne rovněž již soutěA i když jsme až osmá největší škola žemi ostřílená děvčata na zobcové flétny
v kraji, tak v letošním školním roce puto- – FLUTE GIRLS ze třídy Richarda Šedy –
vali do ústředního kola hned tři naše sou- Julie Kučerová, Lucie Poláková a Kateřina
bory, což byl nejvyšší počet z jedné školy Poláková získali také 1. místo.
v Jihočeském kraji. No a umístění, to si
Již každá jednotlivá účast v ústředním
zaslouží vyjmenovat.
kole soutěže je velkým úspěchem i pro
V pátek dopoledne nejmladší - TRUM- daleko větší školu než je naše. Ale tři prvPETOVÉ TRIO ze třídy Evžena Mašáta - ní místa na jedné soutěži pro jednu školu,
Ondřej Dvořák, Antonín Anděl a Kateřina to je vskutku vyjímečná událost.
Denková získali 1. místo a účast na nedělDěkuji pedagogům i přímým aktérům
ním koncertě vítězů.
– všem soutěžícím, ale také jejich rodiV pátek podvečer nejstarší – HUDBA čům, kteří napomáhají ve spolupráci se
HRADŮ A ZÁMKŮ ze třídy Stanislava Ka- školou dotvářet podmínky pro zdárné
mínka – Martin Voburka a Aleš Morávek studium.
(trubky), Jitka Koudelková (lesní roh), DaMilan Kubek, ředitel ZUŠ Dačice

Umístění ZUŠ Jihočeského kraje v ústředním kole národní soutěže
ŽESŤOVÉ NÁSTROJE:
Dačice 2x 1. místo; Vimperk 2x 1. místo;
České Budějovice (M.Chlajna) 1x 3. místo

ZOBCOVÉ FLÉTNY:
Dačice 1x 1. místo; Písek 1x 1. místo

DŘEVĚNÉ NÁSTROJE:
Blatná 1x 1. místo; Písek 1x 1. místo; Český
Krumlov 1x 1. místo;
České Budějovice (Piar.nám.) 1x 1. místo;
České Budějovice (B.Jeremiáše) 1x 2. místo

Devátý ročník brokového
víceboje družstev na střelnici
Zahrádecký les v Dačicích
V sobotu 4. května 2013 se na střelnici Zahrádecký les v Dačicích sešli
milovníci brokové střelby v mysliveckých disciplínách. Střelecká sekce
v Dačicích pořádá každoročně první víkend v květnu brokový víceboj
družstev.
Do soutěže se přihlásilo 12 tříčlenných
družstev. Závod byl poprvé vypsán na tři
disciplíny po dvaceti terčích. První disciplínou byla Lovecká baterie, druhou
Lovecké kolo a třetí Zajíc s terči, kdy na
zajíce a asfaltový terč se střílí současně.
Závod zahájil starosta města Dačice Ing.
Štěpán. Závod probíhal ve velmi příjemné atmosféře bez sebemenších problémů, jak s technikou, tak i na střelištích.
Tak jak to v brokových disciplínách bývá,
o prvních třech místech rozhodoval vždy
pouhý jediný zásah!
Vítězem brokového víceboje se stalo družstvo Kunžak IV. se 136 zásahy, na
druhém místě bylo družstvo MS Budeč
se 135 zásahy a na třetím místě skončilo
družstvo Jemnice se 134 zásahy. Odměnou všem střelcům, tak jak je na Dačické
střelnici zvykem, jsou ceny pro všechna
zúčastněná družstva.

Přijímací řízení
Základní umělecká škola Dačice se obrací na rodiče předškolních dětí nejenom z Dačic, ale i z okolních obcí. Přijďte se informovat o možnostech studia
u nás.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do přípravných ročníků hudebního a výtvarného oboru se
uskuteční v pondělí 3. 6. v době 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h.
V pondělí 3. 6. 2013 v 18:00 h zveme zájemce na 1. KONCERT PRO RODIČE
S DĚTMI, kde se představí pěvecké sbory Plamínek, Pramínek a Červánek za doprovodu hudebních nástrojů.
V pondělí 17. 6. 2013 v 17:00 h zveme zájemce na 2. KONCERT PRO RODIČE
S DĚTMI, kde se představí žáci přípravného ročníku hudebního oboru a hudební
nástroje vyučované na ZUŠ.
Po koncertě si prohlédnete ateliéry výtvarného oboru a práce nejmladších dětí.

Nabídka výtvarného oboru
Základní umělecké školy Dačice
Pokud má vaše dítě starší 8 let vztah k výtvarným činnostem, může se přihlásit ke studiu na VO ZUŠ. Talentové zkoušky dětí, které neabsolvovaly přípravné studium, se budou konat:
4. června od 13:00 – 16:00 h
Žáci, kteří uvažují o studiu na škole, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška (uměleckoprůmyslová, pedagogická apod.),
se k této zkoušce mohou připravovat ve speciálním kurzu – přihlášky
a informace u pí. V. Zamazalové, tel. 724 702 312.

Poděkování patří Městu Dačice za podporu a přízeň, kterou střelectví věnuje,
dále Masozávodu Krahulčí a všem ostatním sponzorům za ceny do závodu. Chtěl
bych touto cestou poděkovat střelcům za
věrnost dačické střelnici. Již teď se těšíme
4. ledna 2014 na viděnou v Dačicích.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

DDM Dačice nabízí
dětské letní tábory
Příměstský tábor I.
Námořníci: od 1. 7. do 5. 7.
Příměstský tábor II.
Piráti: od 8. 7. do 12. 7.
LT D. Radíkov
Rytíři meče: od 8. 7. do 16. 7.
LT D. Radíkov - Tajemství landštejnského pokladu: od 17. 7. do 21.7 .
Ilona Novotná /773 039 996/,
DDM Dačice
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Informace z Městské knihovy Dačice

... pokračování ze strany 3

26. 6. 2013 od 10:30 h do 15:30 h
Představení dětských divadelních
souborů při Základní škole B. Němcové
v Dačicích (M. Mikšíček - O červené růži,
T. Prachett – Soudné sestry) a divadelního studia Tyláček (O tlustém pradědečkovi, 20 let Tyláčku) bude střídat vystoupení
mládežnických souborů pana učitele
Mochara při ZUŠ Dačice. Výstava prací
dětí - Knihovna v noci a výstava Knihovna
včera, dnes a zítra. Občerstvení zajištěno.
Podrobný program najdete na plakátech
a internetu.
Pořádá: Městská knihovna v Dačicích
ve spolupráci s Městem Dačice, Městským kulturním střediskem, Základní
uměleckou školou, Základní školou v ul.
B. Němcové, Divadelním studiem Tyláček
a f. Pokorný Dačice.
SMARTkatalog – okénko do knihovny na Váš telefon či tablet
Chcete mít fond naší knihovny u sebe
kdykoli a kdekoli? Využijte novou aplikaci SMARTKATALOG ve svém mobilu či
tabletu. Stačí si na googlu napsat do vyhledávání Smartkatalog a po instalování
jednoduché a rychlé aplikace budete mít
možnost pracovat se svým čtenářským
kontem, prohlížet si novinky ve fondu, knihy si rezervovat, ukládat si knihy
k budoucímu půjčení, či si pro snadné
vyhledání na regále zobrazit obálky knih.
Pokud dosud nejste čtenáři knihovny,
můžete si knihy včetně novinek libovolně
vyhledávat podle nejrůznějších kritérií.
Vyzkoušejte si virtuální okénko do Městské knihovny v Dačicích!

ravskou zemskou knihovnou a Ústavem
výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Od května v něm najdete archivované
i webové stránky naší knihovny na adrese: www.mkdac.cz. Je to ocenění a uznání kvality stránek, takže nás to určitě těší.

Středa 29. 5. 2013 – 17 h – Písničky
z pohádek a filmů zpívá L. Hrdlička
Zveme rodiče s dětmi do knihovny na
písničky z pohádek
v podání kytaristy Luboše Hrdličky, jednoho ze zakladatelů skupiny Nezmaři. Jádro těchto písniček
tvoří známé kousky od pánů Svěráka
a Uhlíře, či Jarka Nohavici a muzikant zapojuje i děti, můžou si vyzkoušet pocity
zpěváka/zpěvačky na jevišti. Ukončení
projektu Celé Česko čte dětem. Vstupné
dobrovolné.
Soutěž – Knihovna v noci
Ke 120. výročí založení naší veřejné
knihovny a 145. výročí založení nejstaršího kulturního spolku v Dačicích - Čtenářského spolku Dyje – jsme vyhlásili soutěž:
Jak vypadá naše knihovna v noci? Děje se
v ní něco? Chtěli byste v ní v noci být?
Původně jsme chtěli vybrat jenom tři nejhezčí práce, ale jelikož se do vymýšlení
a tvoření zapojily celé třídy a v knihovně
se sešly jednotlivé výkresy, ale také koláže či prostorové objekty, budeme se
snažit drobně odměnit všechny děti, které zapojily svoji fantazii a přenesly se do
naší knihovny v noci. Podle představ dětí
to u nás v noci není vůbec klidné, tiché
a nezáživné. Naopak! Z knih vyskakují
nejrůznější příšerky a fantastické bytosti
a ochránci knih a dobra bojují proti jejich
škůdcům a ničitelům. Přijďte se podívat na výstavu do knihovny či ve středu
26. června do parku Pod Lipky, budou zde
vystaveny nejrůznější práce a výtvory.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Novinky ze ZŠ
Neulingerova
Den Země
V pondělí 29. 4. 2013 jsme oslavili Den
Země. Vyšli jsme za bránu školy, kde
jsme pozorovali probouzející se přírodu.
Žáci vyšších ročníků pro své mladší
spolužáky připravili turistický pochod.
Barevné fáborky je přiváděly k různým úkolům, které plnili s nasazením.
Den se nám vydařil, děti všechny úkoly
splnily a statečně dorazily do cíle.
Čarodějnice

Jak už to tak chodí, poslední dubnový
den se každoročně nese ve znamení pálení čarodějnic a ani u nás tomu nebylo
jinak. Čarodějnice jsme si vyrobili ryze
klasické, ošklivé babice s létajícím pometlem. Bylo těžké vybrat z nich oběť
pro symbolické upálení, vyhrála papírová, aby dobře hořela. Ty zbylé budou
vystaveny ve škole a „veřejné hlasování“
rozhodne o tom, která se povedla nejvíc.
U ohně jsme si zazpívali, opekli buřtíky
a užili si v přírodě krásný prosluněný den.

Letecké muzeum chystá na sezonu nové přírůstky

Co dělají naše stromky?
Na začátku letošního školního roku
jsme byli v rámci projektu Zdravé město
sázet stromky na trase Toužín – Urbaneč.
Každá třída vysadila jeden ovocný strom,
který je označen adresou školy, třídy, která jej vysadila a individuálním přáním. Zajímalo nás teď na jaře, jak se našim stromkům daří. Vyrazili jsme tedy na turistickou
vycházku a zjištění bylo potěšující. Naše
stromky zdárně přečkaly zimu a zazelenaly se. Budeme je i nadále sledovat
a těšit se z nich.

Letecké muzeum získalo díky laskavosti pana Petra
Hečky kompletní vybavení pilota „ paraglajdu“. Jedná
se o létání na bezmotorovém padáku. Pan Hečka, pan
Máca a já jsme v osmdesátých letech patřili mezi průkopníky závěsného létání na Dačicku a byli jsme mezi
těmi několika, kteří v roce 1996 zakládali nynější aeroklub.
Letošní rok je, pokud jde o nové exponáty, pro muzeum opravdu významný. Kromě kompletního leteckého
motoru AI-25 bude k vidění také bezmotorový letoun L-13 Blaník, který létal v sousedním Rakousku u známé společnosti RedBull. Návštěvníci se mají opravdu na co těšit.
Vlastimil Kolomazník

Sportovní hry mládeže J. Hradec
V úterý 14. 5. 2013 se žáci naší školy
zúčastnili okresního kola SPORTOVNÍCH
HER MLÁDEŽE v Jindřichově Hradci. Soutěžili v lehkoatletickém čtyřboji. Ve velké
konkurenci škol z celého okresu se na
nás přece jen usmálo trochu sportovního
štěstí v podobě 3. místa Nikoly Procházkové ve skoku dalekém. Gratulujeme za
pěkné umístění a všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

Co je to WebArchiv a proč o něm píšu?
WebArchiv je digitální archiv „českých“
webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování
těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000
Národní knihovna ČR ve spolupráci s Mo-
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Události v Nemocnici Dačice, a.s.

Regionální televize

S potěšením vás informujeme o dvou významných událostech pro Nemocnici Dačice, a.s..
33
Začátkem března byl na praco- ní LDN a na interní ambulanci za částku
viště ambulantní rehabilitace v Nemocni- 42 060,- Kč. Elektrická odsávačka je již zaci Dačice, a.s. zakoupen terapeutický laser koupena a umístěna na oddělení a slouží
INTELECT MOBILE LASER. Díky finanční- dle potřeby našich pacientů. Spirometr
mu přispění WALDVIERTLER SPARKASSE je objednán a v nejbližších dnech bude
BANK AG byla k přístroji kromě standard- na ambulantním alergologickém praconí jednobodové laserové sondy pořízena višti Nemocnice Dačice, a.s. zprovozněn.
i laserová sprcha s 13 diodami. Výkonový Všem členům Nadačního fondu Nelaser umožňuje léčbu širokého spektra mocnice Dačice děkujeme za příspěvky
indikací od akutních svalových poraně- a možnost zakoupení uvedených přístroní až po hluboko uložené kloubní de- jů, které budou sloužit obyvatelům měst
generace. Lze ho využívat při svalových a obcí Dačicka, Jemnicka a Telečska, kteří
a kloubních poraněních, degenerativní v našem zařízení vyhledají zdravotní péči.
artróze, revmatické artritidě, u chronic- Jistě i tento skutek bude povzbuzením
kých bolestí zad nebo patních ostruh. Zá- pro obce, které ještě se svým aktivním
roveň byly nemocnici předány 2 stojany zapojením váhají.
na kola, které jsou v areálu umístěny před
Vedení Nemocnice Dačice, a.s. v jarpracovištěm gastroenterologie a před ních měsících dokončilo blok vzděláváambulantní rehabilitací.
ní svých zdravotnických zaměstnanců
s kofinancováním z fondů Evropské unie
a zabezpečilo školení na téma: Ergoterapie, Psychologie nemocných, Burnout,
Bolest a její psychologické zvládání, Péče
o seniory. Připojili jsme i specializované
školení „Vlhké hojení ran“, kterého se
účastnilo 21 našich zaměstnanců. Jedná
se o metodu v posledních letech uplatňovanou při problematickém hojení ran
např. u diabetiků, osob se infikovanými
ranami či s dlouhodobě otevřenými bércovými vředy. Na všech školeních jsme
spolupracovali s odborníky, kteří se na
Symbolický šek předal vedoucí pobočky vzdělávání zdravotnických pracovníků
Sparkasse v Dačicích Karel Geist do rukou specializují a dle ohlasů z řad našich zaředitelce Nemocnice Dačice, a.s. MUDr. městnanců, bylo školení přínosné.
Miroslavě Člupkové při společné zkoušce
Nejen z práce a pracovních úkolů se
přístroje.
skládá život a tak vedení Nemocnice
33
Druhou významnou událostí Dačice, a.s. uspořádalo dne 30. 4. 2013
bylo rozhodnutí Správní rady Nadační- pro zaměstnance nemocnice 1. Dačické
ho fondu Nemocnice Dačice, které na buřtování, které proběhlo dokonce i bez
svém zasedání dne 10. 4. 2013 schválila deště a ke spokojenosti všech jeho účastnávrh smlouvy na poskytnutí příspěvku níků.
Nemocnici Dačice a.s. ve výši 71 366,- Kč.
Všem sponzorům a přispěvatelům NeJedná se o finanční prostředky na nákup mocnici Dačice, a.s. děkujeme za přízeň
spirometru (přístroj na měření kapacity a ocenění naší práce. Za všechny zaměstplic a diagnostiky plic. onemocnění) za nance Nemocnice Dačice, a.s. děkuje.
částku 29 306,- Kč a elektrické odsávačMUDr. Miroslava Člupková,
ky Victoria Versa pro využití na oddělepředseda představenstva

Vážení občané, rádi bychom Vás
informovali, že už rok si můžete
naladit jedinečný televizní program regionalnitelevize.cz, který
se specializuje na regionální zpravodajství z moravských, českých
a slezských regionů a jejich propagaci v cestovním ruchu. Jedná se
o unikátní projekt propojující a propagující české regiony mezi sebou,
dávající prostor všem městům a obcím v ČR.

Splatnost poplatků ze psů a popelnic vypršela!
Poplatek za popelnice byl splatný k 30. 4. a ze psů k 31. 3. Nezaplacené poplatky mohou být podle vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek. Proto, kdo ještě nemáte
uvedené poplatky uhrazené, zajděte je co nejdříve zaplatit, vyhnete se zbytečnému
zvýšenému vydání. Poplatky můžete platit v hotovosti, platební kartou na pokladně
MěÚ, nebo bezhotovostním převodem. Kdo by chtěl platit bezhotovostně a nechodit na úřad, potřebuje znát č. ú. a variabilní symbol. Potřebné informace vám rádi
poskytneme. Stačí na e-mail poplatky@dacice.cz zaslat dotaz s uvedením jména
a adresy.

V programu nechybí ani regionální
dokumenty či tipy na výlety. Jak nás naladíte:
1. Na satelitu Astra 23,5° východně, na
frekvenci 12 168 MHz, polarizace vertikální, Symbol rate 27 500, FEC 3/4. Program
není kódován a je možné jej sledovat
i bez karty Skylink či Cs link.
2. V kabelových sítích vč. UPC a v sítích
IPTV (tam, kde nemají náš program zařazen, jej rádi na základě podnětů zákazníků zařadí, neboť je zdarma).
3. Ve vybraných regionech vysíláme
v rámci digitálního pozemního vysílání
(České Budějovice, Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec n. Nisou, Praha a střední
Čechy).
4. Jako jedinou českou televizi nás můžete sledovat i na platformě YouTube live.
Ing. Eva Stejskalová, ředitelka
Regionální televize CZ s.r.o.

Výzva MMaG Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
připravuje ke 170. výročí výroby první
kostky cukru na světě výstavu (s pracovním názvem „Oslaďme si život …“)
se zaměřením nejen na cukr, ale i na
výrobu cukrovinek, čokolády, kávy,
čaje, kde cukr hraje také svou roli.
Obrací se na obyvatele města i okolí
s žádostí o laskavé zapůjčení zachovalého materiálu na tuto výstavu, jako
jsou kávové či čajové servisy, cukřenky,
staré kávovary a čajovary, šálky na čokoládu, dobové krabice na kakao, čaj
a kávu, podnosy na cukroví, staré dortové a jiné formy, hmoždíře, oplatnice,
strojek na zmrzlinu, krabice na bonbóny
a jiné vybavení cukráren, dobové plakáty a reklamy mající vztah k tématu.
Výstava bude probíhat od 23. června
do 31. srpna 2013. Můžete kontaktovat:
Marie Kučerová, 384 422 493, 722 012 146,
kucerova@muzeumdacice.cz.
Děkujeme a uvítáme kontakty na další sběratele.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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Okénko DDM Dačice

Dům dětí a mládeže Dačice v letošním školním roce otevřel 16 zájmových
kroužků - viz. níže uvedená tabulka. Do naší pravidelné činnosti se přihlásilo
více než 300 dětí a rodičů.
Zájmové kroužky pracují každoročně od října do května. Červen patří soutěžím
a vystoupením.
9. 6. ve 14,00 hod. pořádáme PŘEHLÍDKU MAŽORETEK v přírodním divadle zámeckého parku v Dačicích. Vystoupí Mažoretky MIMI, MINI, BERUŠKY
a kroužky AEROBIKU. Mažoretky doprovodí Městský dechový orchestr při ZUŠ Dačice. Na DAČICKÉM CUKROVÁNÍ vystoupí mažoretky ve 13,45 hod. a aerobičky
v 15,00 hod. Na FEST BANDU naše mažoretky vystoupí na přehlídce od 9,30 hod. na
místním sportovním stadionu.
Název kroužku
Baby club Sluníčko I.
Baby club Sluníčko II.

Čas /hod/.
po, 9 - 11

Název kroužku

Čas /hod/.

Aerobik pro malé

pá, 14 - 15:30

st, 9 - 11

Aerobik pro starší

pá, 15:30 - 17

Veselé flétničky

út, 16 - 17

Cukrové panenky

čt, 14 - 17

Lodní modelář

st, 14 - 17

Výtvar. dílna Bublina

Zookroužek

st, 14 - 16

Keramika pro malé

Gymnastika a sport. hry

út, 14:30 - 15 Keramika pro starší

Mažoretky MIMI Berušky

po, 15:30 - 17 Pletení z pedigu
st, 15 - 17

Mažoretky MINI Berušky

út, 16 - 17 Mažoretky Berušky
pá, 15:30 - 17

út, 14:30 - 16:30
po, 13 - 15:30
po, 15:30 - 17
st,čt, 14 - 15:30

Výsledky fotosoutěže Zimní
radovánky na Dačicku
Ke 30. dubnu bylo na městském
webu ukončeno hlasování o nejpovedenější zimní fotografii z Dačic
a okolí.
Soutěže se zúčastnilo 34 fotografů
(o 19 víc než v loňském letním kole!), kteří zaslali celkem 90 soutěžních snímků.
Umístění na základě hlasů získaných prostřednictvím hlasovacího formuláře:
1. místo - Velikonoce v parku
(Eliška Peníšková)
2. místo – Z Myší díry
(Natálie Hotařová)
3. místo – Tichá noc
(Milan Čermák)
4. místo – Kousek za zámkem
(Miloslav Fiala)
5. místo – Zimní palác
(Vlastimil Novák)

st, 17 - 18:30
pá, 17 - 18:30

Ilona Novotná, DDM Dačice

Zprávy z Gymnázia Dačice
Úspěch Hany Kalábové v České
lingvistické olympiádě
Dne 26. 4. 2013 proběhlo v Praze na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy celostátní kolo České lingvistické olympiády. Do celostátního kola se probojovala
v tvrdé konkurenci zhruba 400 soutěžících, převážně z gymnázií, Hana Kalábová, studentka septimy osmilet. gymnázia.
Celostátního kola se zúčastnilo na
40 soutěžících. Celá soutěž s přidanými
přednáškami trvala až do šestnácté hodiny odpolední, výsledky pak byly zveřejněny o následujícím víkendu. Hanka
obsadila opravdu skvělé 7. – 8. místo
a postupuje na třídenní soustředění, které proběhne v polovině června. Pokud
by se jí zadařilo i tam, reprezentovala by
Českou republiku v Manchesteru.
Děkujeme Hance za reprezentaci
a přejeme hodně lingvistických nápadů
i nadále.
Mgr. Luboš Krátký

Velký úspěch v jazykové soutěži
Studenti víceletého gymnázia Štěpán
Burda (tercie), Jaromír Vacek (kvarta),
Nguyen Thi Kim Khanh - Alex (sekunda)
a Denisa Hledíková (sekunda) se zúčastnili dne 15. 5. 2013 II. ročníku jazykové
soutěže pro žáky 6. – 9. tříd základních
škol a odpovídajících ročníků víceletých
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gymnázií „O NEJTALENTOVANĚJŠÍHO
ŽÁKA ANGLIČTINY JINDŘICHOHRADECKA“. Jazyková soutěž byla rozdělena do
dvou kategorií: 1. kategorie – žáci 6. – 7.
tříd; 2. kategorie – žáci 8. – 9. tříd.

Cílem této soutěže bylo motivovat
žáky ke studiu cizího jazyka, podpořit
jejich nadání a talent. Soutěž se konala
pod patronací místostarosty Jindřichova
Hradce Ing. Bohumila Komínka a pořádala ji Jazyková škola Zachová s.r.o. s podporou UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.
Všichni studenti výborně reprezentovali naši školu. V první kategorii obsadila
Alex 2. místo. Ve druhé kategorii obsadil
Štěpán Burda 1. místo a Jaromír Vacek 2.
místo.
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.
Mgr. Jana Vacková Hezinová

Další info ze života školy najdete na www.
gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

O výsledném pořadí rozhodlo 287 platných hlasů zaslaných návštěvníky webu.
Snímky byly hravé, zajímavé, nostalgické,
romantické, veselé, plné hezkých zákoutí,
dětského veselí a sněhuláků. Jejich autoři
nám poskytli pestrou škálu pohledů na
zimní radovánky, které nám naše dačická
zima letos nabídla.
Krásné záběry a kvalitně zpracované
fotografie by v tomto kole soutěže našli
rozhodně i profesionální hodnotitelé,
a proto bude v některé z příštích obdobných soutěží hodnotit s laickou porotou
fotografie i porota odborná. Um, dobré
oko a kvalitní nastavení expozice řady
fotografů, kteří se zúčastnili, si profesionální přístup určitě zaslouží.
Výběr z fotografií zimní soutěže si mohou zájemci prohlédnout na výstavních
panelech rozmístěných v přízemí budovy
radnice na Palackého náměstí do konce
měsíce června. Všechny snímky jsou k vidění na www.dacice.cz.
Všem fotografům, kteří nám poslali do
soutěže svoje záběry, děkujeme, a těšíme
se na další spolupráci. Další téma chystáme na letošní turistickou sezonu.
Naděžda Mastná, vedoucí OKC

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Soutěže INTERSTENO 2013
11. ročník mezinárodní
internetové soutěže v psaní na počítačové klávesnici
INTERSTENO 2013 probíhal
ve dnech 8. 4. – 5. 5. 2013.
Soutěž úspěšně absolvovalo celkem 1 475 závodníků ze 17 zemí,
210 startujících nesplnilo požadované
limity. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle věku (do 12 let, 13 – 16, 17 – 20,
21 – 99 let) a všichni soutěžící měli stejný
úkol – desetiminutový opis z obrazovky,
penalizace – 50 úhozů za neopravenou
chybu. Aby v soutěži obstáli, museli psát
do 1 % chyb, v nejstarší kategorii pak do
0,5 % chyb. Důležitý byl také limit minimální rychlosti – od 1 500 úhozů pro
nejmenší děti po 2 400 úhozů v kategorii
dospělých.
Soutěže se zúčastnily i 3 žákyně z naší
školy - Kateřina Jindrová z IX. B, Tereza Kupcová a Eva Klaudie Procházková
(obě z VIII. B). Všem se podařilo soutěž
úspěšně absolvovat nejen v kategorii
žáků (367 úspěšných soutěžících, 57 neúspěšných), ale všechny dívky splnily
i limity i v juniorské kategorii do 20 let
a Tereza Kupcová by velmi dobře obstála
i mezi dospělými. Příjemné je i zjištění, že
Kateřina může soutěžit mezi žáky ještě
příští rok a Tereza a Eva ještě další 2 roky.
Mezi letošními sedmáky a osmáky je také
několik dalších žáků, kteří mají šanci vyzkoušet si tuto soutěž příští rok.
Výsledky našich žáků dělají určitě dobré jméno nejen naší škole, ale i našemu
městu. V průběžném pořadí meziškolní
soutěže jsme v současné době na 6. místě z více než 300 škol.
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří nám přispěli na startovné a podílejí se
i na dalších nákladech spojených s výukou nad rámec školních osnov.
Mgr. Alena Pízová
Paní učitelce Aleně Pízové patří naše velké poděkování za výborné umístění žáků
v letošní soutěži INTERSTENO a za dlouhodobě velice úspěšnou práci se všemi žáky,
kteří se u nás učí psát na klávesnici.
Mgr. Bohumil Havlík

Dívej se na svět s nadhledem!
To bylo motto letošních Globe Games,
na které cestovala skupina našich žáků až
do dalekého Litvínova. Čtyřdenní setkání
zástupců škol zapojených do mezinárodního programu Globe proběhlo 25. 28. dubna 2013 a organizátorem byla tentokrát Střední odborná škola pro ochranu
a obnovu životního prostředí Schola Humanitas.
Mgr. Bohumil Šuhaj

Krajské kolo fyzikální olympiády
Ve čtvrtek 18. dubna 2013 změřili
v Českých Budějovicích své vědomosti
účastníci krajského kola fyzikální olympiády. Jedním ze tří soutěžících za okres
Jindřichův Hradec byl žák IX. B Leoš Hudínek. Svým výkonem nejen potvrdil
umístění v okresním kole, ale své postavení si v kraji ještě polepšil. Podle výsledků z okresního kola by obsadil 27. místo
(z 36 postupujících do kraje). Ve výsledkové listině krajského kola obsadil Leoš
pěkné 16. místo (z 34 účastníků). Nutno
podotknout, že ze dvou třetin se fyzikální olympiády zúčastnili žáci víceletých
gymnázií.
Mgr. Pavel Janda

Krajské kolo soutěže EUROREBUS
Na základě dostatečného počtu bodů
získaných v rámci 18. ročníku vědomostní
soutěže EUROREBUS postoupila naše dvě
tříčlenná družstva do krajského kola této
soutěže, které proběhlo v pátek 26. dubna 2013. Zejména družstvo ze VII. A ve
složení Linda Dvořáková, Lukáš Dvořák
a David Křivánek mohlo být spokojené,
protože skončit na 15. místě ze 45 je velmi
pěkný výsledek.
Mgr. Jitka Krejčí

Práce žáků na projektu Učebna v přírodě
Zatímco se žáci 6. - 8. ročníku účastnili
exkurzí u příležitosti Dne Země, deváťáci
se v úterý 30. 4. podíleli s velkým nasazením na školní zahradě na realizaci projektu Učebna v přírodě.
Byly zde vysázeny okrasné dřeviny, obnoveny informační tabule a někteří žáci

pracovali na úklidu listí, větví a přístupové cesty. V následujícím týdnu byly ještě
ven umístěny stoly a lavice, aby mohla
učebna v přírodě začít sloužit svému účelu.
Mgr. Stanislava Dvořáková

Den matek v domě s pečovatelskou
službou
Ve čtvrtek 9. 5. žáci druhých, čtvrtých
a pátých tříd předvedli u příležitosti Dne
matek v Domě s pečovatelskou službou
v Dačicích krátký kulturní program, ve
kterém zarecitovali, zazpívali, zahráli na
hudební nástroje a zatančili. Na závěr byli
senioři obdarováni dárky, které vyrobily
děti ze školní družiny.
Mgr. Irena Hrbková
a Mgr. Miloslava Němcová

Kryštof Krechler na mistrovství
Evropy

Radost nám udělala zpráva o účasti
našeho žáka Kryštofa Krechlera na Mistrovství Evropy v Taekwondo WTF – poomsae, které proběhlo ve dnech 29. 4. 4. 5. 2013 ve Španělsku v Alicante. Kryštof se této soutěže účastnil spolu s dalšími 6 členy reprezentace ČR a závodil
v kategorii kadet, jak v jednotlivcích tak
v párech. V obou případech se mu podařilo probojovat až do finále, kde nakonec
v jednotlivcích obsadil 8. místo a v párech
společně se Simonou Kálalovou z Kolína
obsadili 5. místo. K výsledku moc gratulujeme, jelikož česká reprezentace měla po
patnácti letech díky těmto dvěma závodníkům hned 3 účasti ve finálových bojích,
a i když z toho nakonec nebyla medaile,
tak vzhledem k věku je to dobré nakročení k dalším úspěchům.
Mgr. Bohumil Havlík
(se svolením Kryštofovy rodiny)

EKOLIKVIDACE VOZIDEL

Dětský sekáč SLUNÍČKO

Nabízíme ekolikvidaci jak pojízdných aut, tak autovraků
a jejich odvoz, zdarma potvrzení o ekolikvidaci vozidla.
Navíc Vám zaplatíme 500 - 2.000 Kč na ruku.

NOVĚ OTEVŘENO

Tel.: 776 694 194

Krajířova ulice 10, Dačice
(naproti starému zámku)
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Co je nového na Základní škole Komenského
UČÍME SE A JDE NÁM TO
Národní šetření výsledků žáků
v počátečním vzdělávání
13. května začala druhá celoplošná
generální zkouška ověřování výsledků
žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Na naší škole testování zahájili
žáci a žákyně V. A testy z českého jazyka
a matematiky a cizího jazyka. Po ukončení testu děti ihned získávají informaci
o své úspěšnosti – podrobné výsledky
pak obdrží po 7. červnu. Držíme palce. :-)

Ukončení projektu Školáčci
Ve čtvrtek 2. května zavítali budoucí
školáčci s rodiči na poslední přípravnou
schůzku do naší ZŠ. Děti si zkoušely, jaké
to bude být žákem, rodiče besedovali
s vedením školy. Na závěr se každý z rodičů dočkal krátkého hodnocení práce
svého dítěte. Akce byla ze strany dětí
i rodičů hodnocena kladně a my jsme
rádi. Nyní proběhnou v naší škole první
třídní schůzky a v září na viděnou!

poru SR při naší škole, které příspěvkem
na dopravu umožnuje realizaci exkurzí.

Poznávací zájezd do Londýna, Oxfordu, Cambridge a Paříže
Poznávací zájezd organizujeme každoročně pro žáky 9. tříd. Letos na téma
Nejkrásnější universitní města. Poznali
mnoho zajímavých míst - mimo jiné –
Paříž: návštěva Eiffelovy věže, Martovo
pole, Invalidovna, Oxford: Christ Church
College, Londýn: Westminster Abbey,
Houses of Parliament, Big Ben, Downing
Street, Trafalgar Square.
V závěrečném testu uspěli výborně (S.
Večerová nejlépe ze všech účastníků),
odvezli si spostu nových znalostí a opět
se ujistili – že čím více řečí znáš, … :-)

Dějepisná exkurze do Mauthausenu
Žáci devátých tříd se účastnili dějepisné exkurze do koncentračního tábora
v Mauthausenu. Návštěva velmi vhodně
doplnila učivo dějepisu.

SPORTUJEME – RÁDI A ČASTO

Den otevřených dveří v Bratrské
V úterý 14. května zůstaly dveře naší
školy v Bratrské otevřené. Na návštěvu
přicházeli především rodiče, prarodiče,
mladší sourozenci. Žáci předvedli, co se
za školní rok naučili a jak pracují přímo
v kolektivu třídy. Tato tradiční akce napomáhá naší úzké spolupráci s rodinami
a prezentuje vynikající práci našich
vyučujících. Děkujeme.

Exkurze do pivovaru
Jestli
se
naši
deváťáci na něco
opravdu
těší - je to
tahle exkurze.
Seznámili se např.
s tím, jaké chemické procesy probíhají při
vaření piva, z jakých se připravuje surovin, jaké druhy se vyrábí, kam se vyváží
a dozvěděli se i další zajímavé informace
z oblasti pivovarnictví. Děkujeme za pod-
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Ve středu 17. dubna jsme ukončili plavecký výcvik v Jihlavě.
Poslední lekce byla plná soutěží, závodů ve vodě a her s pomůckami na plavání. Žáci byli oceněni ,,mokrým“ vysvědčením a ti nejlepší dostali i medaili.
Plavání se nám moc líbilo a už nyní se
těšíme na léto, až si budeme moci vyzkoušet plavecké způsoby v bazénu. Plavání - zdar!! A za rok nashledanou.
Fotodokumentaci našich akcí sledujte pravidelně na našich stránkách www.
zsdacice.eu

žáci 8. tříd. Představení Shakespearovy hry Veselé paničky windsorské bylo
opravdu veselé a návštěva krásné historické budovy divadla byla pro žáky jistě
příjemným zážitkem.
30. dubna se žáci 5. ročníku zúčastnili
velmi zajímavé besedy s výtvarnicí a autorkou komiksů paní Lucií Lomovou. Žáci
se dozvěděli, jak mohou vznikat komiksy,
viděli ukázky tvorby paní Lomové a nakonec jeden komiks společně vytvořili.
Všichni obdivovali výtvarnou práci autorky a kvalitu jejích komiksů. Beseda se
všem moc líbila.
Ve čtvrtek 9. května zavítal 1., 2. a 3. ročník do místního kina. Promítal se „Čtyřlístek ve službách krále“. Příběh děti zaujal
a také poučil o době vlády krále Rudolfa
II.
Tentýž den děti 3. B třídy navštívily
obyvatele Pečovatelského domu v Dačicích. Přišli společně s nimi oslavit Svátek
matek. Pásmo písniček a básniček se neslo ve veselém duchu a naše posluchače
nadchlo. Společně jsme si zazpívali a my
odcházeli s výborným pocitem, že jsme
nadělili radost a lásku. Těšíme se zase
příště...

Den Země
Pátek 26. dubna jsme všichni strávili
v terénu. Navštívili jsme nejrůznější místa, abychom si připomněli, jak je důležité o naši Zemi pečovat a chránit ji.
Letos jsme pro děti - mimo jiné připravili: Mrákotín - kamenictví, JC Malý Pěčín,

Pohár rozhlasu
Nejlepší atleti 2. stupně se zúčastnili
okresního kola sportovní soutěže, která vytváří a udržuje atletické tradice na
školách. Někteří sportovali v J. Hradci, jiní
měřili své síly v N. Včelnici. Nejlépe si vedli starší žáci, kteří vybojovali 2. místo. Třetí místa patří oběma dívčím družstvům.
Díky za reprezentaci.

A KULTURNÍ OKÉNKO
16. dubna se žáci 4. - 9. ročníků zúčastnili hudebního pořadu v MěKS „Muzikály
jak je znáte i neznáte“. V programu zazněly písničky z muzikálů Drakula, Vlasy, Pomáda, Jesus Christ Superstar, Kleopatra,
Mamma Mia, Johanka z Arku či Jekyll and
Hyde a z pohádek například Včelka Mája.
Žákům i pedagogickému sboru se pořad
líbil, velmi zdařilé - děkujeme.
Do Mahenova divadla v Brně se vypravili

U pramenů Dyje, Úpravna vody - Landštejn, Čistička odpadních vod - Toužín,
Skládka .A.S.A. - Dačice, Třídící linka Jihlava, Záchranná stanice Třeboň.
Ing. Eva Macků,
ředitelka školy

www.dacice.cz

SPORTOVNÍ OKÉNKO
TJ CENTROPEN
Oddíl fotbalu:
8. 6. 2013, KP muži, 11:00 h, Dačice – Veselí nad Lužnicí
8. 6. 2013, KP dorost, 10:00 h, Dačice – Lomnice nad Lužnicí
2. 6. 2013, žáci, 9:30 h, Dačice – Meteor Tábor
Oddíl SPV a atletiky:
Dačická čtrnáctka
7. 6. 2013 start od 17:00 h před restaurací Na sádkách u rybníka Peráček, akce k výročí 830 let Města Dačice a 170 let od
výroby „Prvního kostkového cukru na světě“.
Srdečně zveme všechny věkové kategorie sportovců, zejména mládež.
Oddíl volejbalu:
12. 6. 2013, KP ženy, 17:30 h, Dačice – Jiskra Třeboň
Oddíl tenisu:
15. 6. 2013, divize, 9:00 h, Dačice A – TK MAS Sezimovo Ústí A
1. 6. 2013, KP, 9:00 h, Dačice B – Slavoj Pacov
22. 6. 2013, KP, 9:00 h, Dačice B – TK Zliv B
Oddíl stolního fotbalu:
16. 6. 2013 od 9:30 h ve Sportcentru ROCKHILL v Dačicích se
koná k výročí 830 let Města Dačice „Mistrovství Jižních Čech ve
stolním fotbale“ .
Výbor TJ Centropen Dačice

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

(vydavatel časopisu dTest) nabízí bezplatně pro občany:
33poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon
299 149 009 (pracovní dny 9 - 17 hodin)
33přes internet na www.dtest.cz/spotrebitelskaporadna
33databázi více než 5000 nebezpečných výrobků na webových
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz, která je díky mobilní
aplikaci dostupná kdekoliv
33vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel
33mnoho různých informací a publikací pro spotřebitele zaměřených na nejrůznější aspekty spotřebitelských práv
33samolepku „Nevhazujte reklamu“ na schránky určenou k volné distribuci
Mgr. Jana Fialová, spotřebitelská poradna dTest

Spolek přátel muzea v Dačicích na výletě
Pěkné počasí jak na objednávku provázelo třiatřicet
účastníků výletu do okolí Slavonic v neděli 19. května.

Muzejní noc

8. června 2013 od 19 h
v Leteckém muzeu

Chlumecké kulturní léto 2013
6. ročník pivních slavností

sobota 6. 7. od 13:30 h v Chlumci

Program:
Třeboňská 12, dačická kapela Skelet, rocková kapela Kalybr,
v průběhu dne kulturní vložka - děti, ženy a muži.
Akce se koná za každého počasí (k dispozici je velkokapacitní stan).

Výlet s vycházkou skvěle připravili členové muzejního spolku
Věrka Holakovská a Ríša David.
Asi desetikilometrová procházka nás vedla po původní trati a zbytcích kolejí až do Rakouska, dále do vesnice Fratres a poté krásnou modřínovou alejí do Maříže
a odtud zpět na vlak do Slavonic. Svěží májová příroda, sluníčko,
posezení v mařížské hospůdce, poznání nových končin, to vše
vytvořilo pohodu všech zúčastněných.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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Den Země 2013 MŠ Za Lávkami v Dačicích
Oblíbené hravé odpoledne pro malé i velké se letos konalo v sobotu 20. dubna. Tradiční akci, která proběhla v areálu
naší MŠ pořádala Mateřská škola Za Lávkami a občanské sdružení „Lávky“.
Pro návštěvníky bylo připraveno 12
Zemi. Během odpoledního programu se
stanovišť, kde si mohli vyzkoušet své znauskutečnilo vylosování výherce soutěže
losti o přírodě. Poznávali život drobných
„Třídíme odpady“ partner soutěže A.S.A.
živočichů, ryb i lesních zvířat. NechyběDačice a vystoupení aerobiku DDM Daly ani lákavé disciplíny „lov na mamuta“
čice. Úsměvy na tvářích dětí i dospělých
šipkami nebo „hrajeme si na stonožky“
prozrazovaly pohodu z příjemně pro- překonávání překážkové dráhy spojeno
žitého odpoledne. Tato oslava mohla
s hmatovými hrami. Letos jsme připravili
proběhnout díky rodičům dětí MŠ Za
i nová stanoviště např. „mramorování“,
Lávkami, sponzorům, dobrovolníkům
kde si děti vytvářely svůj obrázek. Dále
a zaměstnancům MŠ Za Lávkami v Dačiu „pajduláka odpaďáka“ si mimo třídění
cích .
odpadů zhotovovaly z různých odpadů
Děkujeme Městu Dačice za finančkvětiny, berušky i motýlky. Umělecké doní podporu a sponzorům: Generali a.s.,
vednosti si všichni vyzkoušeli u stanovišť Centropenu a.s. Dačice, A.S.A. Dačice,
„korálkování“ a „vymodeluj si“. Na stano- panu Brtníkovi (maso - uzeniny), paní Hovišti „ukliďme svět“ se stal atrakcí sběrný molkové (pekárna), panu Folkovi (maso vůz .A.S.A. Radostným zážitkem byla pro uzeniny) za poskytnuté sponzorské dary.
děti jízda na ponících v okolí areálu za- Dále děkujeme rodičům dětí naší MŠ Za
Lávkami, členům občanského sdružení
hrady.
Odměnou za splnění úkolů byly „zalá- „LÁVKY“, zaměstnancům Mateřské škovecké tolary“ které byly využity na smě- ly Dačice, ZŠ Komenského Dačice, DDM
nu za drobné dárky nebo něco dobrého Dačice a dalším dobrovolníkům z řad
v obchodě „U Modré planety“. Pro občer- veřejnosti, kteří se podíleli na zajištění
stvení bylo ještě připraveno stanoviště organizace Dne Země. Bez veškeré této
pomoci by Den Země v MŠ Za Lávkami
s opékáním buřtů.
Každý z dětských účastníků mohl také nebylo možné uskutečnit.
Bc. Milada Janoušková, MŠ Za Lávkami
na velké nástěnce nakreslit své přání

PENZION CHYTROV
u Brandlína, 602 721 533, www.notas.cz

yy domácí kuchyně  rybí a zvěřinové speciality

Pohádkový den skřítka Chytrováčka
15. června od 14:00 h
příjezd Neptuna
soutěže, karneval
dětská diskotéka
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

prodej 10. června 2013
Kuřice černé, červené,bílé, kohoutci
Kačeny pekingské, moularde, kačeny barbarie, rouvenské
Husy bílé, landenské, perličky
Krůty, kalimera (selské brojlerové kuře)
!!! AKCE - při objednání 10 ks jakékoliv drůbeže
10 brojlerových kuřat ZDARMA !!!
Místa prodeje: 12:30 h Hříšice (náves), 13:00 h Dačice (zem.
farma), 13:30 h Kostelní Vydří (náves), 14:30 h Budeč (u OÚ),
15:00 h Budíškovice (u OÚ), 15:30 h Peč (náves), 16:00 h Český
Rudolec (u kostela)
Info a objednávky: Gallus Extra s. r. o., Pražská 8, Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, 731 701 331, po - pá 8 - 15 h
e-mail: gallusextra@centrum.cz,
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Jak? Jednoduše.
Staňte se našim spolupracovníkem
a domlouvejte nám po telefonu schůzky s klienty.
Odměna za jednu úspěšně domluvenou schůzku :
Cash: 100 až 2.000,-Kč
Kdo: ženy na mat. dovolené,aktivní důchodci,studenti
a všichni, kdo máte volný čas
Kontakt: Ing. František Burian,ved. finanční poradce
kancelář : Göthova 66,38001 Dačice
mobil: 602 493 770, e-mail: f.burian@centrum.cz

Vydělávejte peníze z domu

www.dacice.cz

Letecké muzeum
Pro mnohé bylo zimní období časem nabírání nových sil, odpočinku a potažmo plánování co na letošek připravit. Výjimkou není ani let. muzeum, které tohoto období využilo k obstarávání nejen nových exponátů, ale i k pátrání po osobách
z okolí, které se věnovaly letecké činnosti v jakékoli formě. A podařilo se. Chci vás, věrné čtenáře Zpravodaje, seznámit
s panem Františkem Hruškou, dnes podplukovníkem v záloze.

Podplukovník letectva
v. z. HRUŠKA FRANTIŠEK
Narodil se 4. prosince 1931 v obci Rájec
nad Svitavou. Tam také
vychodil základní školu
v období druhé světové války. V roce 1946
– 49 se vyučil strojním
zámečníkem v Blansku
u soukromníka. Bezprostředně po skončení učební doby nastoupil do vojenské odborné školy leteckých mechaniků. V Popradě absolvoval
základní vojenský výcvik a po jeho ukončení byl převelen do Liptovského Mikuláše, kde již běžela odborná výuka a vše
ostatní co bylo nutné k získání znalostí
a obsluhy vlastní letecké techniky.
Výuka byla zaměřena na leteckou kořistní techniku, kterou byla českosl. armáda vyzbrojena. Zvládl jak teorii, tak
i praktickou část všech tehdy používaných letounů. V roce 1951 byl poslán na
praktickou část do leteckého provozu na
letiště Mladá u obce Milovice.
Velkým překvapením bylo, že znovu
zasedl do lavice a studoval nové proudové letouny sovětské techniky Jak - 11.
Po skončení tohoto školení také tento letoun dostal k obsluze, souběžně s tímto
se učil i o letounech Mig – 15, které byly
postupně zařazovány do ČSLA.
Na závěr těchto tak zvaných stáží byl,
a několik dalších, letecky přepraven k vyřazení do Liptovského Mikuláše.
Byl vyřazen v hodnosti rotného.
Bezprostředně po skončení oslav je
opět letecky přepraven do Milovic k praktické činnosti mechaniků k letounům
Jak – 11. Souběžně s tím se seznamoval
s prvními proudovými letouny ruské
provenience Mig – 15 při sestavování po
otevření přepravních kontejnerů. Zúčastnil se i slavnostního přijímání těchto
proudových letounů, které přilétávaly
z tehdejšího Sovětského svazu. Ještě
v témže roce se útvar přesunul na le-

tiště Žatec (již tehdy se mu říkalo Korea a tato ne příliš lichotivá přezdívka
zůstala Žatci až do jejího zrušení). Zahajoval tam výcvikový provoz pilotů.
V roce 1952 byl povýšen do hodnosti staršiny a ještě znovu odeslán
s ostatními do Leteckého učiliště v Liptovském Mikuláši. Po jeho absolvování
byl opět povýšen do hodnosti poručíka
a kádrovým rozkazem přidělen do učební skupiny teorie a praxe motorů používaných v letounech ČSLA. Tam působil
dva učební roky a na vlastní žádost převelen k 2. Leteckému školnímu pluku – 2.
lšp – do Prostějova na funkci technika letky na letouny IL – 10. Vzhledem k tomu,
že 2. lšp měl být přezbrojen na letouny
Mig – 15, byl pověřen přípravou pomůcek
a osnov k tomuto školení.
Po přezbrojení byl přidělen do technického oddělení provozu, kde se prováděly
různé periodické práce podle předpisu.
Při reorganizaci provozu absolvoval přeškolení do odbornosti rádiových prostředků letounu. V této odbornosti postupoval až do jmenování inženýra pluku
pro tuto odbornost.
Tuto funkci zastával až do doby, kdy
ji musel opustit z důvodu nesplňování
vysokoškolského vzdělání, které mu bohužel nebylo umožněno pro jeho nepostradatelnost u útvaru (!). A tak byl přeřazen do skupiny ZVS – zástupců vojenské
správy, zástupců přebírajících techniku
pro armádu a posléze i zahraniční obchod. Pracoval ve skupině jejíž náplní
byla přejímka letecké trenažerové techniky. Postupně se seznámil s několika typy
trenažerů pro letouny L – 29 Delfín, L – 39
Albatros, L – 410 Turbolet , Mig – 21, diagnostické techniky a vystřelovacích trenažerů pro letouny L – 39 Albatros. Byl
jmenován starším zástupcem vojenské
správy, ale souběžně s tím se jeho pracovní působnost rozšířila na potápěčskou techniku. To znamená záchranná
potápěčská technika ZP – 10, průzkumné a pracovní ZP – 50, - čísla znamenají
hodnotu hloubky potápění s kompletní

výbavou přilby – neopreny, lahve, kompresory apod.
V průběhu těchto let byl pravidelně dle
rozkazu MNO povyšován do hodnosti
majora. Hodnost podplukovníka obdržel
po jmenování SZVS.
Obdobně to bylo i s jeho kvalifikací.
Studiem Vysoké odborné školy leteckých
mechaniků a Leteckého technického učiliště získal odborné znalosti a večerním
studiem na civilní škole dosáhl maturity.
Tím mu MNO přiznalo úplné středoškolské vzdělání.
Do důchodu odešel 1. ledna 1990, tři
roky bydlel v Praze a již dvacet let žije
v malebné obci Bednáreček nedaleko
Strmilova, kde si užívá zaslouženého
odpočinku. Nicméně i nadále se každoročně schází se svými vrstevníky z doby
působení u armády.
Muzeu věnoval uniformu se všemi druhy vyznamenání, které během svého působení u letectva získal. Dále vojenskou
knížku, včetně dnes již raritního odznaku
absolventa Leteckého technického učiliště.
Bližší seznámení se s tímto velice vytálním pánem, a nejen s ním, budete mít
možnost od června letošního roku.
Vlastimil Kolomazník,
Letecké muzeum

Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
IČ 00246476
Náklad: 3100 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Předseda redakční rady: Ing. Karel Macků,
tajemník MěÚ Dačice

PEDIKÚRA,
MASÁŽE
Helena Šimánková
klasická pedikúra
depilace nohou voskem
relaxační masáže
Provozovna na Červeném Vrchu,
ulice Jižní 345, Dačice

Objednávky na
tel. 739 622 555
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 6/2013, ročník druhý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/bulletin-tv/
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
1. června, 10:00 h a 2. června, 14:00 h
MÉĎA BÉDA - animovaný film, 3D
80 min., český dabing, vstupné 50 Kč
5. června, středa, 19:00 h
MŮJ PES KILLER - drama, 2D
100 min., česky, vstupné 70 Kč
7. června, pátek, 19:00 h
JURSKÝ PARK - dobrodružný, 3D
120 min., český dabing, vstupné 100 Kč
8. června, sobota, 19:00 h
RYCHLE A ZBĚSILE 6 - akční, 2D
145 min., české titulky, vstupné 100 Kč
12. června, 10:00 h a 14. června, 19:00 h
ŠMEJDI - varovný dokument, 2D
74 min., česky, vstupné 50 Kč (64 let a více
zdarma)

21. června, pátek, 19:00 h
HURÁ DO FRANCIE - komedie, 2D
97 min., český dabing, vstupné 90 Kč

22. června, sobota, 19:00 h
STAR TREK: DO TEMNOTY, 3D
Akční fantasy, 132 min., české titulky,
vstupné 130 Kč
26. června, středa, 19:00 h
NEVĚDOMÍ - sci-fi, 2D
104 min., české titulky, vstupné 90 Kč
28. června, pátek, 19:00 h
IRON MAN 3 - akční sci-fi, 3D
108 min., český dabing, vstupné 130 Kč
29. června, sobota, 14:00 h
ZAMBEZIA - pohádka, 2D
83 min., český dabing, vstupné 100 Kč

Městské kulturní středisko

16. června, neděle, 19:00 h
JEDLÍCI, ANEB STO KILO LÁSKY, 2D
Komedie zčásti natočená v Dačicích.
94 min., česky, vstupné 70 Kč

1. června, sobota, 19:30 h, sál MěKS
3+3=5
Premiéra nové hry divadelního spolku
Tyl Dačice. Vstupné v předprodeji 80 Kč,
na místě 100 Kč.

19. května, středa, 19:00 h
ZEMĚ BEZ ZÁKONA - western, 2D
100 min., české titulky, vstupné 80 Kč

12. června, středa, 19:30 h, sál MěKS
“HOLÍRNA”
Zábavný pořad, účinkují Milan Pitkin,

"

ANKETA

Tomáš Linka, Milan Krištof, Pavel Kaiser, Karel Mrkvička, Zdeněk Mošna Hradecký a Martin Melničenko. Vstupné
v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.
15. června, sobota, 18:00 h, sál MěKS
DAČICKÝ SBĚR
Přehlídka dačických kapel a muzikantů.
Vstupné 20 Kč - bude věnováno na charitu.

Městské muzeum a galerie
Do 31. srpna, výstavní chodba muzea
Jaroslav Rod:
S objektivem na toulkách přírodou
Výstava u příležitosti 70. naroz. dačického
rodáka, znalce v oblasti rostlinolékařství
a vášnivého fotografa
Slavnostní zahájení v neděli 2. června
2013 v 15:00 h, do 16. 6. 2013
Barevná paleta - práce absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice
Zahájení v neděli 23. 6. ve 14:00 h
„Oslaďme si život – cukr, káva, čokoláda“
Výstava ke 170. výročí vzniku kostky cukru. Do 31. 8. 2013.
Otevřeno denně kromě pondělí
9 - 12, 13 - 17 h.

"

Dačického cukrování 2013 - VI. ročník
Město Dačice vyhlašuje u příležitosti konání šestého ročníku letní slavnosti Dačické cukrování anketu s otázkou vztahující se
k historii vynálezu kostkového cukru. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, který obdrží permanentku v hodnotě
1.000 Kč pro vstup na Koupaliště Dačice.
Vyplněný anketní lístek můžete doručit do 21. 6. 2013 do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice. Slosování
správných odpovědí proběhne v sobotu 22. června ve 14:00 h při zahájení slavností.
K turisticky nejvyhledávanějším místům ve městě patří nesporně žulový pomník věnovaný první kostce cukru, který stojí na svém místě od roku 1983. O několik let později k němu byla připojena deska s nápisem „První kostkový cukr na světě vyroben
v Dačicích 1843“. Od soboty 19. května 2012 si tuto informaci můžou návštěníci města přečíst v dalších cizích jazycích.

12
18
Údaje pro sloslování

Jméno,příjmení:
Adresa:
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Elizabeth Adler, pravnučka vynálezce J.K.
Rada při odhalování
pamětních desek

5

Pomník kostky cukru
a cizojazyčné desky

Anketní otázka: Kolik pamětních desek v cizích jazycích bylo slavnostně odhaleno 19. května 2012?

