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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Přírodní živel
V letošním již osmém čísle našeho Dačického zpravodaje bych si dovolil
zastavit se u přírodních živlů. U některých dokážeme během ročního období
odvodit z našich zkušeností, empirických opakování a statistik, co nás čeká.
Jedním ze zvláštních fenoménů, který je těžko předvídatelný z hlediska času
a intenzity, jsou záplavy. Někomu se možná bude zdát toto téma odtažité,
zvláště těm, co bydlí na vyvýšených místech, ostatní již asi tuší, kam mířím.
Ano, mám na mysli povodně, a to se všemi drtivými negativy, které přináší.
I když naše město má na tyto škodlivé přírodní úkazy štěstí, nebývalo tomu
vždycky tak. A právě aby zástupci města
ochránili životy a majetek našich obyvatel, udělala radnice již první krok k nastolení bezpečí.
Myslím tím vypracování digitálního
protipovodňového plánu (DPP) pro Dačice. Ten řeší exaktně krizové situace na
řece Dyji. Tento „manuál“, který již máme
k dispozici, nám přesně vyznačuje ohrožená místa při různých stupních povodňové aktivity. Stanovuje tak záplavové
území podle průtoku vody v řece. Součástí DPP jsou údaje o ohrožených nemovitostech a spojení na jejich majitele
a obyvatele.
Současně k těmto aktuálním stavům
hladiny přiřazuje potřebné prostředky,
jak lidské, materiální, tak i mechanizační.
Vše je potom zarámováno krizovými spojeními na instituce a patřičné zástupce
v takových situacích. Digitální protipovodňový plán pro Dačice se tak stal součástí povodňového informačního systému „POVIS“ České republiky a je veřejně
přístupný na internetu.
V období posledních let mělo naše
město štěstí, povodně se nám bohudík
vyhýbají. Abychom tento nástroj, troufám si říci solidní ochrany, měli ještě na
vyšší úrovni, zbývá nám pro naše město
dořešit ochranu od možných povodní
směřujících z potoka „Vápovka“. Zdá se,
že tuto situaci by vyřešil rychlý suchý
poldr na tomto toku a rozhodně penzum
ochranných zdí. Tím by kompletní problematika povodní byla hotová.
V tomto krátkém příspěvku jsem Vám
chtěl přiblížit snahu města o vytvoření bezpečných Dačic. Základem však je

chovat se k přírodě ohleduplně a ctít její
zákony, což ani v Dačicích vždy nebylo.
Potom všechna opatření jsou řešení „ex
post“. Už Galileo Galilei před téměř čtyři
sty lety prohlásil, že příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je
lidem srozumitelný či nepochopitelný
smysl jejího konání. A tak bychom k ní
také měli přistupovat.
Nyní se s Vámi rozloučím.
Přeji Vám pěkné dovolenkové letní
dny, nabrání nových sil a pevné zdraví.
Vlastimil Štěpán, starosta

Číslo 8 / 2013

Nový návštěvní řád
parku Dačice
Správa státního zámku v Dačicích
upozorňuje všechny návštěvníky, že
od 30. 6. 2013 platí nový návštěvní
řád zámeckého parku.
Tento řád reaguje na opakované ničení a nepořádek způsobovaný v parku
a upravuje možnosti zaměstnanců zámku i státní a městské policie při udržování
pořádku a čistoty v zámeckém areálu.
Mezi jeho hlavní body patří, že v celém
parku je zakázána konzumace alkoholu,
stejně jako vstup všem osobám podnapilým, či pod vlivem omamné látky. Rovněž
je nově zakázáno obtěžovat nadměrným
hlukem ostatní návštěvníky, rozdělávat
ohně, psát a malovat po zdech, lavicích
nebo je jiným způsobem poškozovat. Již
z předešlého návštěvního řádu sem přechází i zákaz trhání květin, lámání větví

a keřů. V parku není dovolena jízda vozidly, na koni či na kole a jakékoli znečišťování
včetně zanechávání psích výkalů.
Tato porušení návštěvního řádu jsou důvodem k vykázání návštěvníka z parku službu konajícím personálem, případně příslušníky městské a státní policie, kteří taková
porušení návštěvního řádu mohou i pokutovat. Službu konající zaměstnanci zámku
také mají právo vyžádat si občanský průkaz návštěvníků, porušujících návštěvní řád
k opsání údajů, pro zavedení dalšího úředního jednání.
Všechny tyto změny nejsou vedeny snahou omezovat jakkoli slušné návštěvníky
parku, naopak věříme, že díky těmto změnám bude návštěva parku mnohem příjemnějším zážitkem než doposud.
Za správu dačického zámku Mgr. Jan Mikeš, kastelán
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V kostce - o teple
Vážení spoluobčané, léto je v plném proudu a sluníčko nám dopřává dostatek tepla a radosti. Kdyby šlo teplo někde uschovat a v zimě si jej pouštět do
bytů a domů, byla by už energetická revoluce za námi. Prozatím se musíme
o energie, jako je plyn a elektřina postarat tradiční cestou. Správný hospodář
myslí vždy dopředu, vedení města Dačice bude letos hledat možnou úsporu
v nákupu energií. Nejlépe se nám zatím osvědčil nákup na komoditní burze.
A je to jako jinde na trhu, čím větší množství, tím lepší cena...
Tak nám přejte zdar, at´nás to teplo a světlo letos moc nestojí.
Naše město zvažuje zapo- ho, Olomouckého a kraje Vysočiny dojde
jení do projektu společných k vytvoření velké poptávky, na kterou bunákupů elektrické energie dou muset dodavatelé energií adekvátně
a zemního plynu realizova- reagovat v oblasti ceny a slevit nám dost
ného prostřednictvím Orga- výraznou část ceny.
Vzhledem k současné ekonomické sinizačně správního institutu, o.p.s. (www.
osin.cz). Cílem je shromáždit co největší tuaci jsem si v těchto slunných dnech
počet obcí, měst pro společný nákup říkal, jestlipak taková možnost existuje
energií a tím dosáhnout tlaku na nejnižší i pro občany. Dost často jsme vystaveni
možné ceny: jak pro naše město, tak i pro bezohledného jednání ze strany obřích
ostatní účastníky. Z praxe se ukazuje, že firem, které se sdružují v kartelech, které
malé obce při samostatném nákupu ne- si diktují ceny a podmínky a obyčejný objsou schopny takovéto podmínky vyjed- čan je pro ně jen malé čísílko v řadě zisků.
nat. Proto nás napadlo spojit se s dalšími Pokud máte nějaké tipy, napište mi, rád
obcemi, které řeší stejný problém. Věří- se o zkušenosti podělím a třeba dáme
me, že se nám podaří ušetřit nemalé pro- něco společně dohromady i na občanské
středky v rozpočtu města, které násled- úrovni. Nevím jak, vy, ale moje rodina už
ně můžeme využít užitečné věci – které dlouho kouká, kde by mohla ušetřit. Tak
proč to nezkusit společně?
slouží k Vaší spokojenosti.
Spojením účastníků z několika krajů,
Stále přece platí, že v jednotě je síla...
Jihomoravského, Jihočeského, ZlínskéJan Bartošek, místostarosta

Školství v Dačicích
Vážení spoluobčané,
dne 8. 7. proběhlo setkání starostů ORP Jihočeského kraje. Jednání bylo svoláno uvolněným radním za KSČM pro školství Krajského úřadu v Českých Budějovicích JUDr. Vytiskou za účasti Ing. Šímové a Dr. Moravce.
Na setkání, kterého jsem se zúčastnil
jako pozvaný zástupce města Dačice,
nám byla představena koncepce navrhovaných změn středního školství v Jihočeském kraji. Změny se týkají i města
Dačice.
Vzhledem k těmto skutečnostem jsem
pověřil zástupce města, místostarostu
Ing. Bartoška, do jehož kompetencí patří
i záležitosti týkající se školství, k jednání

o této problematice s radním JUDr. Vytiskou. Pan místostarosta bude o jednáních
průběžně informovat radu města a zástupce koaličních stran.
K dané situaci uvádím, že pro naše
město je prioritou dodržení koncepce
školství města Dačice, jejíž součástí je
i zachování všech středních škol v našem
městě.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

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

na své 70. schůzi konané 26. 6. 2013
mimo jiné:

• schválila rozpočtové opatření č. 9/2013
v těchto objemech: příjmy 2.224,03 tis.
KČ, výdaje 2.229,03 tis. Kč, schodek
5,00 tis. Kč
• schválila účetní závěrky příspěv. organizací působících v oblasti kultury za
rok 2012, a to MMaG, MěK a MěKS
• schválila poskytnutí smrkové kulatiny
SDH Bílkov na akci Dřevorubec roku
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na své 71. schůzi konané 17. 7. 2013
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č.
10/2013 v těchto objemech: příjmy
171,90 tis. Kč, výdaje 338,88 tis. Kč,
schodek 166,98 tis. Kč,
• neschválila vyhovět žádosti o mimořádný finanční příspěvek občanskému
sdružení Okna Jindřichův Hradec na
letní prožitkový tábor pro děti a dospělé s handicapem

Nová pravidla
pro kácení dřevin
Od 15. 7. 2013 platí vyhláška č.
189/2013 Sb., která nově upravuje
kácení dřevin.
Povolení ke kácení dřevin se podle zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud
celková plocha kácených zapojených
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích
vedených v katastru nemovitostí ve
způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Zahradu vyhláška definuje jako pozemek u bytového domu nebo rodinného
domu v zastavěném území obce, který je stavebně
oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Stromořadí pak definuje jako souvislou
řadu nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů
některý strom, je i tento úsek považován
za součást stromořadí; za stromořadí se
nepovažují stromy rostoucí v ovocných
sadech a plantážích dřevin.
Nadále zůstává v platnosti povinnost
vlastníka kulturní památky předem si
vyžádat závazné stanovisko ke kácení
podle § 14 odst. 1 zák.č. 20/1987 Sb. zákona o státní památkové péči. Při kácení
a výsadbě dřevin na veřejných prostranstvích, která nejsou kulturní památkou,
ale nacházejí se v památkově chráněných
územích nebo památkových ochranných
pásmech, podléhá tato činnost regulaci
podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči a vlastník je povinen předem si
vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče.
Povolení tedy nepotřebujete, pokud se
jedná o dřeviny rostoucí v oplocené zahradě, která je součástí rodinného domu,
nebo bytového domu a nemovitost není
kulturní památkou.
Naopak povolení potřebujete, pokud
se jedná o dřeviny rostoucí v oplocené
zahradě, která není součástí rodinného
domu, nebo bytového domu, nebo je
součástí břehového porostu, údolní nivy
a rašeliniště, nebo je nedílnou součástí nemovité kulturní památky. Povolení
potřebujete i v případech na které se nevztahují odstavce a), b) a c).
Mgr. Pavel Urban, OKC
Ing. Jiří Müller, OŽP

www.dacice.cz

Realizace krajské zakázky
Město Dačice bylo zpracovatelem zakázky Udržení
procesů plánování sociálních služeb na území správního
obvodu ORP Dačice. Ta byla součástí krajského projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji, který
se realizuje od září 2011 do srpna 2013 a je financovaný
z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Projekt podporuje procesy plánování sociálních služeb na
krajské i na místní úrovni. Město se do krajského plánování
zapojuje dlouhodobě, uvedená zakázka byla již třetí v pořadí
(předchozí byly zpracovány v roce 2010 – 2011).
Prostřednictvím realizace zakázky byla zajištěna příprava kvalitních podkladů pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Jihočeského kraje a bylo podpořeno udržení
procesu plánování na území správního obvodu ORP Dačice.
Byla udržena činnost organizační struktury, setkávala se řídící
skupina a zástupci pracovních skupin.
Podporovala se spolupráce obcí, realizovaly se různé informační aktivity, byly vypracovány dvě podrobné monitorovací
zprávy o plnění komunitních plánů.
Plnění zakázky probíhalo úspěšně, na konci června bylo
ukončeno a zpracované výstupy byly předány na krajský úřad.
Všechny realizované aktivity pomohly udržet proces komunitního plánování. Ten podporuje dostupnost sociálních služeb,
které lidé na Dačicku potřebují.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta, Věra Janáková, vedoucí OSV

Oslavujeme 60 let školy
Gymnázium Dačice zve všechny abiturienty,
bývalé zaměstnance školy a širokou veřejnost na oslavy
60. výročí založení školy, které proběhnou
v sobotu 21. 9. 2013 v areálu školy
od 10 do 19 hodin

Dačické barokní dny 2013
aneb Výlet do historie Dačic
Program festivalu je věnován k 830. výročí založení města
Čtvrtek 29. 8. 2013, farní kostel sv. Vavřince, 19:00 h
Za hudbou Dačických literátů: Dačický graduál, žaltář
Dačických literátů a duchovní hudba z českých pramenů
16. století. Zpívá a na dobové nástroje hraje
Capella Ornamentata pod vedením Richarda Šedy.

21:30 h renesanční moteta na dobrou noc
z věže kostela
Pátek 30. 8. 2013, město Dačice, 18:00 h
Procházka městem se zastaveními u historických památek
města. Krasohled s hudebním doprovodem žáků ZUŠ Dačice

od 20:00 h barokně jazzový jam session
v sále firmy Pokorný Dačice
K dobrému pokrmu i truňku hrají hosté festivalu
a Sebranka ZUŠ Dačice

Sobota 31. 8. 2013, Zámek Dačice, 21:00 h
Hradozámecká noc: Večerní prohlídka zámku s hudbou Hugo
von Dalberga a jeho současníků: Ivana Šedová –
soprán, Marek Čermák - cembalo

Neděle 1. 9. 2013, klášterní kostel sv. A. Paduánského,
15:00 h - Za hudbou Dačických františkánů
Koncertní provedení mše zkomponované pro potřeby františkánských obřadů, Karl Ditters von Dittersdorf – Messa sul stile
de Francescani, Jakub Josef Krimer – Aria pro festo Corporis
Christi, Musica Figuralis, Marek Čermák – umělecký vedoucí
Dačické barokní dny se konají s finanční podporou
Města Dačice, sponzorů a dárců

Další informace a program oslav najdete na
www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Kovářské dny na železnici
Schmiedetage auf Bahn

26. - 31. 8. 2013
Palackého náměstí – Kancnýřův sad
Zkušení mistři a mladí tovaryši představí divákům
kovářské řemeslo na týdenní akci, která je realizovaná
v rámci projektu DY-THA rail.

Loučení s prázdninami
Kdy: sobota 31. srpna 2013
Kde: pod Koupalištěm Dačice
Den plný zábavy pro děti i dospělé pořádá TRW DAS, a.s.
ve spolupráci s Městem Dačice a SDH Dačice.
Podrobnosti o programu sledujte na plakátech,
webových stránkách města a na facebooku.
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Městská policie informuje
Co řešila městská policie v červnu 2013.
• 72x řešen přestupek
• 29x doručení písemností
• 3x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady města a zastupitelům
• 1x kouření na místech zakázaných
• 1x znečištění veřejného prostranství
• 1x rozvoz materiálů po úředních deskách
• 1x nahlášeno rušení nočního klidu na
fotbalovém stadionu - po příjezdu na
místo řešeno domluvou
• 5x nahlášen poplach od ELZY (elektronické zabezpečení budov) - provedena kontrola objektů
• 1x zjištěn sražený pes u silnice v Lipolci - převezen k ošetření, následně pes
utracen
• 1x zjištěn spící muž na veřejných toaletách - provedena dechová zkouška
2,75 ‰, byl přivolán taxík, kterým
muž odjel domů
• 1x v nočních hodinách přivolána hlídka k opilému muži - provedena dechová zkouška 2,3 ‰, muž odešel domů
po svých
• 2x označeno vozidlo stojící na pozemní komunikaci jako vrak - následně odstraněn majitelem
• 1x řízení dopravy v ul. Masarykova při
poruše kamionu
• zvýšená kontrola nalévání a konzumaci alkoholu u mladistvých v poslední
den školního roku
• 4x odchycen pes - 1x vrácen majiteli,
2x převezen do útulku v Polné, 1x vrácen majiteli – oznámeno na MěÚ ŽP
• spolupráce s odborem životní-

ho prostředí MěÚ Dačice při odchytu a převozu agresivních psů
v Bělčovicích – jeden pes převezen do
sanitárního kotce na MP Dačice
• 2x nález - 1x občanský průkaz – předáno na MěÚ
• 2x registrační značka od vozidla – předáno majitelům
• 5x spolupráce s PČR - kontrolována totožnost osob prodávající zboží z auta
– na místo přivolána PČR
• přijato oznámení na krádež odstrkovadla – předáno PČR podezření na TČ
• na žádost PČR odklon dopravy na
Ostojkovické křižovatce – dopravní
nehoda na vjezdu do Jemnice
• na žádost PČR kontrola objektu – podezření na vloupání
• přijata žádost na spolupráci – zavřené
dítě v autě
• 1x spolupráce s RZS - přivoláni ke zraněnému muži na Cukrování – muž převezen RZS do nemocnice
• 3x zabezpečování veřejného pořádku
při konání akcí: Cukrování, Fest band,
Den pro knihovnu
• 2x přednáška - 1x školka na Červeném
Vrchu, 1x školka Bílkov
• 1x měření rychlosti: 4. 6. – Velký Pěčín
a ul. Kapetova
• 15x předán přestupek ke správnímu
řízení
• 14x kontrola místních částí
Více informací o činnosti na internetových stránkách města v odkazu městská
policie.
Stanislav Zelenka,
vrchní strážník MP Dačice

Informace pro majitele
vozidel - změna zákona
od 1. 10. 2013
1. Změna při trvalém vyřazení vozidla
-dnem 1. 10. 2013- lze vyřadit vozidlo
z registru silničních vozidel pouze při
předložení Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.
Od tohoto data končí vyřazení vozidla
změnou využití např. na sklad nářadí,
psí boudu atd. Toto se týká osobních
a nákladních vozidel do 3,5 t.
2. Změna při registraci vozidla, které
bylo osvobozeno od tzv. ekologického poplatku.
Od poplatku jsou i nadále osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří
jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P,
dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí
a vypořádání dědictví nebo v důsledku
zániku společného jmění manželů.
Poplatek však od 1. 10. 2013 uhradí
následující žadatel, který vozidlo bude
registrovat.
Případné další dotazy lze konzultovat osobně nebo na tel. č. 384 401 247,
384 401 258.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Ing. Zdislav Páral, odbor dopravy

Český zahrádkářský svaz
II. ZO v Dačicích
Přijímá závazné objednávky na pálení
v pěstitelské pálenici v ul. Svobodova 3.

Kontaktní osoba:
K. Matula
tel. 603 342 624
www.palirna-dacice.vyrobce.cz

Městská policie informuje
Údaje z ukazatele rychlosti v ul. Třída 9. května od 11. 6. 2013 do 10. 7. 2013. Z 30 dnů nebyly data
ze čtyř dní přeneseny do tabulky.
Celkový
počet
vozidel

Překročení rychlosti
< 50

< 60
4 705

< 70

< 80

< 90

< 100

666

104

16

1

Počet vozidel
ve směru do města

90 968

34 332

Počet vozidel
ve směru z města

121 194

57 666 14 258

2 700

465

101

31

Počet vozidel
v obou směrech

212 162

91 998 18 963

3 366

569

117

32

1,6

0,27

0,06

0,015

Podíl [%]

100,0

43,4

8,9

Informace z ukazatelů rychlosti v místních částech jsou ze stejného období
a jsou uvedeny z obou směrů dohromady.
Ukazatel Borek - celkem projelo 86 804 vozidel, tj. Ø 2 893 za den. 66,1% vozidel jelo
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více něž 50 km/h, 6,9% vozidel překročilo
rychlost 70 km/h a 31 vozidel jelo rychleji
než 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 125
318 vozidel, tj. Ø 4 177 za den. 54,6% vozidel jelo více něž 50 km/h, 2,4% vozidel
překročilo rychlost 70 km/h a 25 vozidel
jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel V. Pěčín - celkem projelo 176
917 vozidel, tj. Ø 5 897 za den. 80,9% vozidel jelo více něž 50 km/h, 22,4% vozidel
překročilo rychlost 70 km/h a 924 vozidel
jelo rychleji než 100 km/h.
Stanislav Zelenka
vrchní strážník MP Dačice

www.dacice.cz

Rok 2013 v Dačicích ve znamení oslav
Dačice patří k nejstarším městům ležícím v oblasti českomoravské vrchoviny. Byly městem s bohatými obchodníky
a měšťany, za Krajířů z Krajku došlo k mohutnému stavebnímu rozkvětu, kolem poloviny 16. st. se začala rýsovat renesanční podoba města. Přesto současné Dačice svým návštěvníkům pohled na honosné a zajímavé historické domy
v centru města nabídnout nemohou. Chybí zde měšťanské domy, jejichž průčelí by pokrývala psaníčková nebo figurální
sgrafita, domy nemají zdobené štíty ani atiky zakončené cimbuřím. Často se nás pak na infocentru ptají – proč? Vždyť
tu je krásný zámek, klášter, renesanční věž s kostelem jsou dominanty města, a kde jsou historické domy, které je vidět
na známých městských vedutách ze 17. a 18. st.? A odpověď? OHEŇ JE VZAL!

Díl VII. - Ničivé požáry poznamenaly podobu města
Při čtení údajů v knize Dějiny Dačic se
až nechce věřit, o jak rozsáhlé požáry se
jednalo, kolik desítek domů jim pravidelně padalo za oběť. Plameny často zdecimovaly celé části města. Po požárech
byly postaveny na místě spálenišť sice
nové domy, mnohdy ale oheň přicházel
do stejných míst opakovaně.
33Tvář města do značné míry pozměnil
požár z 9. 5. 1690, kdy shořelo na obou
náměstích 80 domů, vyhořela věž farního kostela až po zvony, Starý zámek,
dolní dvůr a pivovar a také stodoly za
Soustružnickou bránou.
33Ničivý požár z 10. 4. 1707 strávil 5
domů a rozšířil se na Nový zámek a na
Hradecké předměstí a horní náměstí, takže se zámkem vyhořelo ještě 36
domů.
33Další požár 6. 11. 1721 vznikl večer
v obydlí zahradníka na Novém zámku,
zámek byl poškozen a oheň dále zničil
11 domů ve městě, postihl radnici a její
věž s hodinami.
33K většímu požáru došlo 17. 9. 1778, kdy
vyhořela bývalá škola, 14 poblíž ní stojících domů na Novém městě a veškeré stodoly u nich. Pohořelým poskytla
vrchnost pomoc odložením splátek
za stavební dřevo na dobu tří let. Ti
však měli smůlu, neboť po postavení
nových stodol o rok později znovu vyhořeli a vedle toho ještě podlehla ohni
stavení při cestě do Kostelního Vydří.

Státní zámek Telč a DS Tyl Dačice
pořádá ve dnech 6. – 8. září 2013
noční prohlídky pod názvem
SONG PRO ZACHARIÁŠE
Účinkují členové DS Tyl
a písničkář Ivo Jahelka.
Bližší informace
na Státním zámku v Telči.

33Požáru z 13. 7. 1834 padla za oběť
budova první lesnické školy na Moravě, kterou založil Vincenc Hlava. S ní
nenávratně zmizely i rozsáhlé sbírky,
pomůcky, knihovna a dobové dokumenty. Současně s lesnickou školou vyhořel také vrchnostenský dvůr
s tamním pivovarem a palírnou a vrchnostenské domy až po Starý zámek, na
kterém shořel krov. Na druhé straně
ulice vyhořela fara a celá horní fronta
domů až k budově dnešního MěKS –
bývalé rafinerie cukru.
33Další požár, založený patrně žhářem,
18. 3. 1835 zničil 14 stodol na cestě ke
Kostelnímu Vydří.
33V roce 1864 zachvátil oheň 31 domů
na Dolním náměstí a 34 domů v Antonínské ulici.
33O dvanáct let později hořelo na Dolním
náměstí opět 19 domů.

Protipožární opatření v historii
Dačic
Několik požárů za sebou přimělo městskou radu vydat v roce 1723 nařízení
o nutnosti jednotlivých řemeslníků účastnit se hašení požáru ve městě, přičemž
zde byly úlohy rozděleny - soukeníci měli
donést háky, řezníci a ševci žebříky, další
pak nádoby na vodu.
Na obecní útraty bylo pořízeno 6 kádí
po 8 vědrech. Ještě téhož roku vydala
rada zákaz česání a sušení lnu v domech
neboť se jednalo o snadno zápalnou surovinu.

Prodám byt
1+1 v panelovém domě
v Dačicích
Bližší informace na
tel.: 607 733 095
e-mail: inguska.l@seznam.cz

V roce 1726 rada nařídila, aby každý
majitel domu v Dačicích měl připravenou
před svým domem nádobu s vodou, aby
byla při požáru ihned po ruce. Neuposlechnutí se trestalo pokutou.
Další opatření byla přijata za Osteinů
– v r. 1751 bylo panství Dačice rozděleno
na 13 okrsků a každý byl povinen, aby
při spatření požáru nebo jeho oznámení
z každého domu vyslal spolehlivou osobu na místo požáru.

Vznik dobrovolného sboru hasičů
- 1882
V roce 1882 vznikl v Dačicích tolik potřebný dobrovolný sbor hasičů, jehož
hlavním iniciátorem byl obchodník Rudolf Walter. Téhož roku byla pořízena
nezbytná výzbroj, zakoupena čtyřkolová
stříkačka a ke cvičení byl postaven třípatrový lezecký dům. Odborný výcvik dačickým hasičům zajistil Hugo Demartini,
velitel hasičů v Praze-Karlíně a cvičilo se
zpočátku každý den po zaměstnání, takže na jaře následujícího roku byl již sbor
dostatečně vycvičen.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Nabídka pronájmu
nebytových prostor - místnosti
č. 128 o ploše 16,43 m2
v 1. patře v Obchodním centru
v Antonínské ul. čp. 15/II v Dačicích,
včetně společně užívané chodby, kuchyňky, sociálního zařízení a schodiště
(místnost č. 128 je vhodná pro pedikúru, masáže, kadeřnictví, atd.)
Zájemci o pronájem uvedených nebytových prostor se mohou písemně
přihlásit na Městském úřadě v Dačicích,
odbor správy budov, Krajířova 27/I,
380 13 Dačice.
Informace podají pracovníci odboru
správy budov MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 108, nebo na tel. č.
384 401 235.
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Charita v Dačicích poskytuje celkem tři služby,
víte o nich?
V Dačicích od r. 1997 provozuje Oblastní charita Jihlava své služby. Mnozí obyvatelé města znají místní služby Charity
pod názvem Domovinka Dačice – už z názvu vyplývá, že to bylo místo s domovskou atmosférou, kde si lidé (především
návštěvníci nemocnice), mohli odpočinout, dát si kávu, popovídat si. Sídlo služby bylo v areálu dačické nemocnice. Charitní služby však během let prošly značnou proměnou, včetně přestěhování do nových prostor.
V současné době v Dačicích Oblast- Sběrem ošacení nezásobujeme pouze také doprovod či dopravu k lékaři, na
ní charita Jihlava poskytuje tři služby místní charitní šatník, ale i Sběr šatstva úřady, na nákupy, nebo pomoc při obsta– Mateřské centrum, Šatník a Osobní v Jihlavě. Provoz zabezpečují dobrovolni- rávání osobních záležitostí. Našim cílem
ce Farní charity. Šatník navazuje na tradici je co nejvíce podporovat naše klienty
asistenci.
Smyslem Mateřského centra je pře- „domovinky“ – je zde příjemné prostředí, v udržení soběstačnosti, zachovat jeho
devším umožnit rodičům s dětmi společ- kde mohou trávit čas, odpočinout si a dát schopnosti a dovednosti, podporovat je
ně se setkávat, navazovat nové kontakty si kávu lidé, kteří např. chtějí vyplnit dobu v jejich aktivitách, společenských kona realizovat různé aktivity s dětmi, včet- mezi vyšetřeními v nedaleké nemocnici. taktech a zájmech. Snažíme se, abychom
ně výchovně vzdělávacích programů. Šatník je nově přestěhován do prostor lidem s hendikepem usnadnili přístup
V roce 2012 se centrum zapojilo k hlav- v ulici Antonínská č. 15 naproti kon- k lékařským a veřejným službám v obci,
nímu cíli prorodinných služeb, kterým je taktnímu pracovišti Úřadu práce. Pro- abychom jim zprostředkovali informace
podpora fungující rodiny, zamezení soci- vozní doba je: 7.30 - 12.00 h a první středu o sociálních příspěvcích, kompenzačních
pomůckách a podobně,“ představuje
álního vyloučení rodičů pečujících o děti v měsíci 7.30 – 17.00 h.
Třetí službou Oblastní charity Jihlava je službu vedoucí Pavlína Bačovská. „Soua jejich aktivizace. „Mateřské centrum
nabízí kromě příjemného prostoru pro Osobní asistence, která je terénní služ- částí osobní asistence je také poskytovzájemné sdílení také strukturované pro- bou. Posláním Osobní asistence Dačice vání základního sociálního poradenství
gramy: tvořivé činnosti rodičů s dětmi. je poskytovat pomoc lidem se sníženou v případě potřeby,“ doplňuje P. Bačovská.
Jsou to například výtvarné akce, tvořivé soběstačností z důvodu onemocnění,
Sídlo Osobní asistence Dačice je
hry, dramatizace rodičů s dětmi hudebně nebo věku tak, aby se mohli v co největší také nově přestěhováno do prostor
pohybový a relaxační program, relaxace možné míře zapojit do běžného života. Katolického domu v Masarykově ulici
rodičů. Prostřednictvím manuální práce Na základě jejich individuálních potřeb č. 295/I.
rodičů s dětmi lze rozvíjet i vzájemné pomoci těmto lidem z Dačic a okolí se
A jak mohou zájemci o Osobní asistenvztahy,“ říká Pavlína Bačovská, vedou- zvládáním každodenních činností v jejich ce či ostatní služby Oblastní charity Jihcí charitních služeb v Dačicích. „V rám- přirozeném prostředí, při doprovodech lava zažádat? Stačí kontaktovat vedoucí
ci mateřského centra jsou konány také a volnočasových aktivitách. Nově je služby Bc. Pavlínu Bačovskou na tel. 736
přednášky pro rodiče s dětmi, které jsou služba poskytována nejen dětem, ale 523 633, nebo e-mailem pavlina.bacovzároveň prostorem pro jejich setkávání. také dospělým a seniorům se zdravot- ska@charita.cz. Schůzka bude domluveV listopadu plánujeme celodenní setkání ním postižením z Dačic a spádových na vždy s ohledem na zdravotní možnosti
s programem pro rodiny, minulý rok se obcí.
zájemce – v domácím prostředí zájemce,
konalo v Kostelním Vydří. Od podzimu se
„Nabízíme asistenci při zvládání běž- v kanceláři služby, nebo na jiném sjednaobčané Dačic mohou těšit na tradiční ve- ných každodenních úkonů – osobní hygi- ném místě.
řejné přednášky s etickými a biblickými ena, zajištění stravy, chodu domácnosti, Více informací na www. jihlava.charita.cz
tématy,“ dodává Bačovská.
vzdělávacích aktivit apod. Patří k tomu
Radka Běhalová, Oblastní charita Jihlava

Rodáci z Dačic
se ve světě neztratí

Mateřské centrum nyní sídlí v nových prostorách rekonstruovaného
Katolického domu v Masarykově ulici
č. 295/I.
Další charitní službou, kterou je možno
v Dačicích využít, je Šatník. Do šatníku
přispívají oblečením jak místní občané,
tak i ostatní dárci z okolních měst a vesnic. Poskytnutím ošacení ze šatníku pomáháme občanům nacházejícím se v obtížné finanční situaci a sociálně slabým.

Dne 18. 5. 2013 se v západoaustralském Perth konala soutěž INBA PERTH
CLASSIC (NATURÁLNÍ KULTURISTIKA).
Celkově se této sportovní události zúčastnilo 133 soutěžících v různých kategoriích.
V kategorii FITNESS MODEL 30+ do 170 cm
soutěžila i rodačka z Hradišťka Radka
Wood - Janoušková. V konkurenci 9 soutěžících z celé Západní Austrálie se umístila na
krásném 3. místě, čímž se nominovala do celonárodní australské soutěže v Sydney, které se bohužel nemohla zúčastnit. Odborná
porota hodnotila celkovou krásu, sympatii,
svaly, symetrii a proporci.
Blahopřejeme Radce k pěknému umístění,
je to další příklad toho, že se dačičtí občané
ve světě rozhodně neztratí.
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Školy a školky
Přestože závěr školního roku již máme měsíc za sebou a pro žáky studenty
začíná druhá polovina prázdnin dovolím si se alespoň krátce vrátit ke třem zážitkům z konce školního roku a začátku prázdnin.
V druhé polovině června mě pozvali
prvňáčci z Polné již podruhé k sobě do
školy, aby mi předvedli, jak splnili svůj
slib daný na začátku roku a během jednoho školního roku se naučili číst, psát
a počítat. Společně s panem ředitelem
Zdeňkem Dvořákem a paní zástupkyní
Danou Močubovou jsme se přesvědčili,
že děti s pomocí svých paní učitelek slib
splnily a dokonce si navíc nacvičily i moc
pěkné vystoupení.
Přiznávám, že jsem trochu využil slavnostní situace a při předávání slíbené
knižní odměny jsem z dětí vymámil slib,
že si každý z nich přes prázdniny přečte
alespoň jednu knížku a že to nebude komiks. Tak se již po prázdninách těším na
seznam přečtených knížek, který mi děti
pošlou. O tom, že slib splní, po zkušenosti
s psaním čtením a počítáním, nepochybuji.
Poslední školní den pátek 28. 6. jsem využil pozvání a zúčastnil se oslav 30. výročí
otevření mateřské školy ve Slavonicích.
Společně s panem místostarostou Hyn-

kem Blažkem a paní ředitelkou Vítězslavou Benešovou jsme prošli celou školku.
Atmosféra panující ve školce na mě působila mile a příjemně, děti i rodiče, které
jsem potkal mi připadali spokojení a jak
se říká v pohodě. Co mě zaujalo a co jsem
opravdu ocenil byla skutečnost, že škola
nejen poskytuje speciální pedagogickou
péči a je schopna vyučovat i děti s jiným
než českým mateřským jazykem, ale že
pedagogičtí pracovníci ve spolupráci
s dalšími odborníky sami vytvářejí pracovní sešity. To je věc skutečně neobvyklá a všichni, kteří se na tom podílejí, zasluhují uznání a pochvalu.
Poslední zpráva z konce školního roku
mě také překvapila, ale spíše nemile. Jako
krajský zastupitel na Vysočině vím, že je
studentů na středních školách málo a že
je nutné situaci na středních školách řešit.
Proč ale v Českých Budějovicích na krajském úřadě vznikl plán, který v první fázi
dává zapomenout na název dačického
gymnázia, tomu opravdu nerozumím.
Miloš Vystrčil, senátor

Zprávy z Gymnázia Dačice
Excelentní Hana Kalábová
Veleúspěšný školní rok, ve kterém
slavili naši studenti vynikající úspěchy v předmětových olympiádách
a sportovních soutěžích, korunovala
na konci června Hana Kalábová ze
septimy.
Ve dnech 14. – 18.
června proběhlo soustředění
nejlepších
účastníků České lingvistické olympiády
v Březině, okres Benešov. Hanka nejprve postoupila v základním kole, kterého se zúčastnilo asi 400
studentů středních škol, převážně gymnázií. V celorepublikovém kole v Praze se
jí podařilo dostat mezi deset nejlepších
řešitelů ČLO – ti pak na závěrečném soustředění znovu poměřili své lingvistické
síly.
Hanka obsadila vynikající druhé místo a bude reprezentovat naši republiku
v mezinárodním kole v Manchesteru.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a přejeme krásný pobyt v Anglii. Medailonek Hanky najdete na G-ONE.tv v sekci
osobnosti.
Mgr. Milan Točík

Jak jsme překonali rekord …
Dačice v české knize rekordů - knihovna oslavila 120. výročí českým rekordem. Letošní rok je pro Dačice rokem nejrůznějších výročí, krátkých, dlouhých, různě kulatých. Jedno, či vlastně dvě má i městská knihovna. V roce 1868 byl založen
čtenářský spolek Dyje a v roce 1893 byla zřízena veřejná knihovna.

Chtěli jsme ukázat, že i přes těch sto
dvacet křížků je knihovna instituce mladá
a chtělo by to nějakou změnu. Tož jsme se
pustili na pole neprobádané a vymysleli
jsme a připravili na 26. června - HAPPENING – pokus o překonání rekordu – Co
největšího počtu lidí s knížkou na jednom místě. Vyřídili jsme nutná povolení,
objednali komisaře z Agentury Dobrý
den z Pelhřimova, oslovili školy, domluvili
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divadla a hudbu
a každý den jsme
sledovali počasí a trnuli, jakže
bude a překonáme či nepřekonáme rekord?
A když před
tou naší památnou středou byla
zima a pršelo …
Nebudu čtenáře
napínat,
stávající rekord
z roku 2008 jsme
překonali!
Na
Palackého náměstí v parku Pod Lipkami
se sešlo 1 252 lidí s knížkou v ruce! Nesmírně děkuji všem, kteří akci podpořili
a i přes zimu a nevlídné mrholení s knížkou přišli a přijeli třeba i ze vzdáleného
okolí. Byla radost sledovat, jaké knížky si
lidé s sebou přinesli, jak byly zastoupeny
všechny generace, od kojenců v kočárku
s malou obrázkovou knížkou v ručkách,
po seniory. Byly k vidění všechny možné

žánry a velikosti knih, od kolibřích vydání
poezie po velkoformátové encyklopedie.
Nechyběla ani kniha knih – Bible.
Také velice děkuji za pomoc při přípravě a realizaci happeningu a následného
celodenního programu, v němž se střídala dětská divadelní představení s taneční
hudbou dačického mládí. I přes různé nepřízně a zádrhele patří proto dík - Technickým službám Dačice, Městskému
kulturnímu středisku, divadelním souborům při ZŠ B. Němcové, mateřským,
základním i středním školám, divadelnímu studiu Tyláček, Městu Dačice, moderátorce celodenního programu paní
J. Kopačkové, panu učiteli J. Mocharovi
a jeho mládežnickým souborům, f. Pokorný za zapůjčení pódia, odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ, našim čtenářům
a samozřejmě kolegyním knihovnicím.
Tak a na konec doufám, že náš rekord
nikdo dlouho nepřekoná a až si otevřete Českou databanku rekordů a najdete
si rekord NEJVÍC LIDÍ S KNIHOU, najdete
tam pěkných pár let Dačice!
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

www.dacice.cz

Literární soutěž

10. ročník Procházky pohádkou

Základní škola Komenského Dačice vyhlašuje literární soutěž pro
všechny, kteří mají rádi pohádky na
téma:
Pohádka o kostce cukru

2. června jsme realizovali již 10. ročník oslav Dne dětí. Naši Procházku pohádkou si nenechalo ujít 795 návštěvníků, z toho 398 soutěžících dětí. Díky
nepříznivému, chladnému a deštivému počasí jsme měli možnost prezentovat
prostory naší krásné školy.

V kategoriích:
33 Cukrátko: 8 – 11 let
33 Cukřík: 12 – 18 let
33 Velký cukr: od 18 let výše
Tři nejlepší z každé kategorie budou
odměněni, proto neváhejte, zapojte svou
fantazii a pište, pište, pište…
Podmínky:
Úkolem všech účastníků je napsat libovolnou pohádku na výše uvedené téma.
Každá odeslaná práce musí mít uvedena:
1. přesné jméno a adresu
2. kategorii a věk
3. telefonní číslo
4. u pisatelů mladších 18 let zákoného zástupce
5. podpis
Své práce odesílejte do 30. listopadu
2013 na adresu školy:
Základní škola Dačice, Komenského 7,
380 01 Dačice,
nebo na email: skola@zsdacice.eu
Obálku označte heslem SOUTĚŽ
Zasláním svých prací zároveň souhlasíte s podmínkou, že si škola vyhrazuje
právo na další jejich komerční využití bez
nároku na možnou finanční odměnu.
Ing. Eva Macků, ředitelka ZŠ

Hudba v DPS Dačice

Dne 28. 6. 2013 se v Domě s pečovatelskou službou Dačice nerozdávalo
vysvědčení, ale přišel zahrát Městský
dechový orchestr základní umělecké
školy Dačic. Hudba a mládí tohoto orchestru přinesla našim seniorům nejenom radost ale i úsměv na jejich tvářích.
Děkuji, že mezi nás přišli a ukázali nám
krásný hudební program.
Za všechny zúčastněné děkuje a přeje
pěkné prázdniny.
Marie Cimbůrková

Zaplnili jsme ji pohádkovými postavičkami, ke klasice čertům, vodníkům,
čarodějnicím, letos přibyli např. šašci,
Perníková chaloupka, Ovečka Shaun
a Letopisy Narnie.
Díky podpoře sponzorů, Města Dačice
a SR při ZŠ Komenského si všichni, kromě
báječného zážitku, odnesli také velmi
pěkné odměny.
Veliký dík patří našim vyučujícím, našim rodinám a přátelům, paním učitelkám
z MŠ, členkám Tylu, Tyláčku - děkujeme za
pomoc. I letos přijela ing. Zdeňka Koutná
se svými koníky - děkujeme. Skákací hrad
ČSOB přesně vyplnil prostor vestibulu
školy.

Děkujeme všem, kteří se společně
s námi připojili k oslavám Dne dětí a
užili si to s námi, těšíme se společně na
31. května 2014.
Ing. Eva Macků, ředitelka ZŠ

Zprávy ze ZŠ Dačice, B. Němcové

DAČICKÝ DATEL 2013 má svého vítěze. Stal se jím Jakub Dvořák, který vyhrál
i v kategorii juniorů. V této kategorii obsadil 2. místo Josef Bauer a třetí skončil Lukáš
Syrovátka. Všichni medailisté studují na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec a Jakub i Lukáš
jsou bývalými žáky naší školy.
V kategorii žáků zvítězila Tereza Kupcová před Evou Klaudií Procházkovou a Michalou Novákovou (všechny z 8. B naší školy).
Výkony všech soutěžících jsou také součástí celostátní výsledkové listiny ZAV Her
(http://hry.zav.cz/TopChart.aspx). V den ukončení naší soutěže zde bylo registrováno
368 účastníků bez rozdílu věku. Jakub Dvořák je i zde na 1. místě a Tereza Kupcová na
3. místě. V první desítce celostátního žebříčku je 6 účastníků soutěže Dačický datel
2013, v první stovce pak 33 účastníků.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 21. 6. 2013 za účasti Ing. Vlastimila
Štěpána, starosty Města Dačice, Mgr. Naděždy Mastné, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, Mgr. Ireny Tomandlové, ředitelky ZŠ v ul. B. Němcové a samozřejmě
i samotných soutěžících.
Úspěšní soutěžící obdrželi ceny, které věnovalo Město Dačice a Občanské sdružení
při ZŠ Dačice, ul. B. Němcové. Oběma sponzorům za ceny velice děkujeme.
Slavnostního setkání jsme využili také k předání certifikátů o úspěšné účasti na soutěži INTERSTENO, které od mezinárodního výboru INTERSTENO obdržely Tereza Kupcová, Eva Klaudie Procházková a Kateřina Jindrová.
O soutěži si můžete přečíst také na stránkách naší školy (www.zsdacice.cz), kde je
i fotogalerie.

TEREZA KUPCOVÁ 1. v ČR ve hře HOUBAŘ
20. června 2013 využila Tereza Kupcová své vynikající formy a vytvořila si osobní
rekord v klávesnicové hře Houbař.
Výkonem 9 198 bodů je také v čele celostátních tabulek žáků základních škol
(207 soutěžících). Tímto výsledkem se Terka také podstatnou měrou zasloužila o to,
že v meziškolní soutěži je v současné době naše škola na krásném 5. místě z 332 škol.
Mgr. Alena Pízová
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Tři kříže nové

Lokalita má své nezastupitelné
historické místo v dějinách Dačic
a má své jedinečné genius locci. Území se rozkládá nad bývalým františkánským klášterem. Pravidelně zde
probíhaly různé ať už náboženské
nebo ostatní slavnosti. Pojmenování
je podle tří křížů, které byly umístěny na kopci.
Záměrem zřízení lesoparku je navrácení
lokality do společenského života města. Bude
sloužit pro účely krátkodobé rekreace obyvatel.
K tomuto účelu byly nově zbudované
zpevněné pěšiny, osazen rekreační mobiliář a došlo k obnovení tří křížů typických
pro tuto lokalitu, kterou mj. zatraktivňují nově vytvořené průhledy na město
a okolí. Podél pěšin budou umístěny monolitické kameny symbolizující křížovou
cestu. Následná péče bude prováděna
tak, aby si lesopark, na rozdíl od klasického městského parku, udržel charakter
lesních porostů.
Ing. Kamil Kupec, Městské lesy Dačice

Slavnostní otevření lesoparku
a žehnání obnovené křížové cestě
proběhne 25. 8. 2013 ve 14:00 h
Žehnání provede Páter J. Pezlar.
Během otevření bude hrát hudba
a bude možné zakoupit občerstvení.
Účastníci obdrží pamětní kartičku.

Dačický ZVONEČEK o.s.
Dne 11. 3. 2013 byla Dačickým ZVONEČKEM zahájena sbírka, jejímž cílem byl
projekt „LETNÍ TÁBOR PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI“.

Za tímto účelem Dačický ZVONEČEK
umístil na vybraných místech v Dačicích
sběrné pokladničky, kde díky vám dárcům byla do 30. 6. 2013 vybrána celková
částka 20.695,- Kč.
Pokladničky byly umístěny: PENNY
MARKET - vybráno 1.160,- Kč, ČSOB pojišťovna Lenka Záblacká - vybráno 1.488,Kč, Potraviny Štěpán a syn s.r.o. - vybráno
2.982,- Kč, Lékárna na Červeném Vrchu
- vybráno 888,- Kč, Lékárna Helena Neužilová – vybráno 7.945,- Kč, Norma – vybráno 3.364,- Kč, COOP TIP Červený Vrch
– vybráno 2.868,- Kč.
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Všem, kteří nám umožnili umístit právě
u nich pokladničky DĚKUJEME!
Velký dík patří též společnosti TRWDAS a.s., která na zmíněný projekt „LETNÍ
TÁBOR PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI“ přispěla finančním darem ve výši 45.000,-Kč.
V tuto chvíli probíhá první turnus letního tábora, který by bez finanční sbírky
a podpory nebylo možné zrealizovat.
Dačický ZVONEČEK děkuje všem přispěvatelům a lidem, kteří podpořili
a podporují kulturní a společenské vyžití
handicapovaných dětí z Dačic a okolí.
V neposlední řadě patří dík i realizačnímu týmu ve složení Jitka Denková, Ludmila Rehartová a Jitka Tichá za přípravu
a uskutečnění projektu „Letního tábora“.
Kateřina Bartošová,
tisková mluvčí o.s.
Dačický ZVONEČEK

Výlet na rozhlednu
Organizace svazu tělesně postižených Dačice se svazem Tělesně
postižených Kunžak uspořádaly za
krásného počasí 3. 7. 2013 výlet na
rozhlednu „U Jakuba“ ve Valtínově.
Krásný výhled z rozhledny na Českou
Kanadu účastníky okouzlil.

Poděkování patří panu majiteli Plucarovi za sponzorský dar v podobě vstupného pro 67 účastníků.
Krásné odpoledne, jsme zakončili posezením pod rozhlednou. Těšíme se na
další výlety.
Stejskal František,
Svaz tělesně postižených Dačice

www.dacice.cz

Letem světem s písničkou
aneb hudbě každý rozumí
Když jsem v e-mailu našla pozvánku na vystoupení dětí
z MŠ Sokolská, zavzpomínala jsem na nedávnou akademii dětí z mateřských škol a nenechala si akci ujít.

PAS-D s.r.o. Dačice
Nabízíme široký výběr školních
a kancelářských potřeb
v naší nově otevřené prodejně.
Třída 9. května 56
(vedle Kačenky)
O akcích vás budeme informovat
prostřednictvím letáku
v naší prodejně.

Hlavní myšlenkou celého vystoupení je Babeta, která jde do
světa. Na své cestě objeví domeček plný písniček z celého světa.
Je šťastná, protože věří, že lidé, ač mluví jinou řečí, písničce porozumí každý. Nezáleží na tom, z jakého kouta světa pocházíme.
Děkuji za krásný zážitek plný dětského nadšení a paní učitelce D. Břečkové za veliký kus „kantorské“ práce. Hudební pásmo,
připravila s dětmi, které v letošním roce hrály v MŠ na flétnu a já
mohu jenom dodat – jen tak dál.
Ing. Eva Macků, ředitelka ZŠ Komenského
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Seznam lékařů a dovolených srpen 2013
v areálu Nemocnice Dačice a.s.
Lékař a oddělení

telefon

datum

Lékař a oddělení

telefon

MUDr. Fabešová Ladislava
praktický lékař - dospělí

384 358 296

MUDr. Kellner Miloš
praktický lékař - dospělí

384 358 295

21.8. - 29.8.

MUDr. Syrůček Pavel
praktický lékař - dospělí

384 358 298
721 616 614

MUDr. Parmová Jiřina
praktický lékař - děti

384 358 273

12.8. - 25.8.

MUDr. Hejlová Tamara
praktický lékař - děti

384 358 275
721 147 888

MUDr. Štumar Josef
interní ambulance

384 358 240

12.8. - 23.8.

Rehabilitace - recepce
elektro a vodoléčba
ergoterapie

384 358 285

MUDr. Lacinová Dagmar
zubní lékař

384 358 294

1 - 16.8.

MUDr. Matoušková Marie
zubní lékař

384 358 291

12.8. - 31.8.
xxx

MUDr. Poukarová Kateřina
kožní amb. - na objednání

384 358 227
724 555 250

MUDr. Morávková Markéta
gynekologická ordinace

384 358 251

MUDr. Žahourková Zdeňka
384 358 207
Gastroenterologická a interní
ambulance
MUDr. Trkan František
rehabilitační lékař

384 358 229

MUDr. Blechová Dana
zubní lékař (r. Krejčů)

384 358 293

MUDr. Wlodková Helena
zubní lékař

384 358 297

MUDr. Loulová Magdaléna
MUDr. Štochlová Alžběta
oční ambulance

384 358 202

MUDr. Gabrielová Helena
ORL - ušní, nosní, krční

384 358 292

9.8 - 23.8.

2.8.
13.8. - 27.8.

xxx
MUDr. Strnad
urologická ambulance

384 358 222

MUDr. Čech
MUDr. Hřeben
neurologická ambulance

384 358 290
384 358 204

MUDr. Albrecht
MUDr. Wolf
MUDr. Božík
chirurgická ambulance

384 358 264

MUDr. Vojtová
MUDr. Habrová
psychatrická ambulance

1. - 11.8.

xxx
1.8. - 2.8.
16.8. - 23.8.
1.8. - 11.8.

xxx
MUDr. Kuba, MUDr. Hejlo- 384 358 201
vá T.
alergologie - na objednání

MUDr. Kotyza Milan
MUDr. Železová
plicní oddělení

384 358 222

384 392 482

Ortopedická ambulance
MUDr. Fabeš Robert
MUDr. Altschul
MUDr. Dvořák

384 358 221
pondělí
čtvrtek
úterý

384 384 262

Cévní poradna - Dentimed

384 358 266

xxx

19.8. - 30.8.
(MUDr. Tomandl)
5.8. - 16.8.

5.8.
Diabetologická ambulance 384 358 203
na objednání MUDr. Olga Pekárková
777 003 741

xxx

datum

12.8. - 23.8.
1.8. - 2.8.

2.8 - 20.8.

19.8. - 30.8.

xxx
xxx
xxx

1.8. - 9.8.
xxx - bez dovolené, ambulance bez omezení

Chlumecké kulturní léto 2013

První prázdninový víkend odstartovalo Chlumecké kulturní léto 2013. Tradiční 6. ročník pivních slavností nabídl 9 druhů piva, rybí speciality a bohatý
kulturní program.
D ě t i skupina Kalybr.
secvičily
Pro děti byla připravena projížďka na
t a n e č e k , poníkovi a oslíkovi. Ani nepřízeň počasí
ženy letos neohrozila velkou návštěvnost – vše zao b l é k l y chránil velkokapacitní stan.
kroje, zazpívaly a zatančily. Muži tento
Akci podpořil Jihočeský kraj. Děkujeme
rok opět nezklamali, dokázali zatančit všem sponzorům: Město Dačice, Technici za deštivého počasí, kdy se proměnili ké služby Dačice, Řeznictví František Folk,
v akvabely. Všechna vystoupení sklidila Pas-D Dačice, firma Pokorný Dačice, pivovelký úspěch. V odpoledních hodinách vary Lobkowicz, .A.S.A. a ZD Staré Hobzí.
hrála dechová kapela Třeboňská 12 a Již teď se můžeme těšit na 7. ročník.
večer k poslechu a k tanci hrála rocková
SDH Chlumec
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Santini na větrání
v Lidéřovicích
V neděli 18. srpna 2013 ve 14.30
hodin bude v kostele sv. Linharta
v Lidéřovicích další větrání kostela
a varhan.
Historickým námětem bude „Jak se
soustředit na mši“ podle sv. Linharta. Hudební část větrání bude patřit vystoupení
pěveckého sboru Santini z Telče.
Soubor, který existuje teprve pět let,
má na svém kontě celou řadu úspěšných
vystoupení v České republice i v zahraničí.
Všechny zájemce srdečně zve
P. Gorazd se svými přáteli.

www.dacice.cz

Stručné ohlédnutí za historií
Městské knihovny v Dačicích - díl I.
1868 – 1893 – 2003 - 2013
Prvním spolkem, jehož účelem bylo: „čtení, deklamace žertovné, vyjma ty, které by v obor politický nebo náboženský sahaly, hovor, společenské zábavy a cvičení ve zpěvu“ vznikl jako Čtenářský spolek „Dyje“ v Dačicích v roce 1868.
O jeho založení se velkou měrou přičinil P. Eduard Höcksmann, farář v Matějovci, který soustředil do spolku inteligentní
a vzdělané občany z města i okolí. Předsedou se stal Josef Příhoda st., knihovníkem J. Příhoda ml.
Veřejná knihovna v dnešním slova
smyslu byla zřízena v roce 1893, kdy na
valné hromadě Měšťanské besedy 11. 11.
1893 podal Bedřich Kancnýř návrh na zřízení veřejné knihovny pro lid v Dačicích.
Učitel Antonín Kesner, knihtiskař Antonín
Kasalý, ředitel měšťanské školy Karel Kamenář a c. k. okr. sudí Bedřich Kancnýř
byli osobnostmi, které stály u zrodu veřejné knihovny v Dačicích. V roce 1898 se
sloučil knihovní spolek se správou muzea
a vznikl Knihovní a musejní spolek s těmito cíli: „zakládati knihovny v Dačicích
a okolních obcích, v obvodu soudního
okresu dačického a jemnického ležících,
vzdělávati lid městský i venkovský dobrou četbou. Vychovávati lid a utvrditi jej
v mravních zásadách poskytováním
řádné četby. Buditi zájem lidu pro četbu
pořádáním přiměřených přednášek v obvodu činnosti spolku. Spravovati a rozšiřovati městské museum v Dačicích“.
Knihovna půjčovala v neděli dopoledne a ve čtvrtek odpoledne a několikrát
se stěhovala. Do roku 1945 se staral
o knihovnu Augustin Křížek, po něm
se stal knihovníkem pan učitel Bohumil Macků. O rok později se knihovna i čítárna přestěhovaly z budovy
starého zámku do bývalého výčepu
městského pivovaru na Palackého
náměstí. Prvním profesionálním knihovníkem, pro nějž bylo knihovnictví
povoláním i zaměstnáním byla v Dačicích paní Růžena Alscherová, za jejíhož

působení se knihovna přestěhovala
od „Švábů“ na Havlíčkově náměstí do
1. patra západního křídla státního zámku.
S paní Alscherovou pracovala paní Anežka Zemanová. Protože naše knihovna
fungovala do roku 1960 jako okresní lidová knihovna měla metodické oddělení
(paní Naděje Jahelková), které se staralo
o budování výměnných fondů a vesnické
knihovny, v této době jich bylo víc než
100, od Dešné po Studensko. Dá se říci, že
tato činnost byla přímým pokračováním
snah Knihovního a musejního spolku ve
dvacátém století.
Se změnou správního uspořádání
státu v roce 1960 ztratila knihovna
svoji okresní funkci a dál fungovala
jako městská lidová knihovna. I v letech
tuhé centralizace si uchovala určitou samostatnost. Knihovna připravovala vedle klasických služeb
i řadu akcí: Den knihy,
hrálo se divadlo, Dačice navštívila řada
českých spisovatelů.
Od roku 1968 byla
ředitelkou knihovny
paní Naděje Jahelková (do r. 1988),
v roce 1983 se knihovna významnou měrou podílela na oslavách 800 let města.
Naše knihovna ověřovala a realizovala

v letech 1967 – 1968 pilotní projekt
střediskového systému, jehož jádrem
bylo sdružování finančních prostředků
na nákup literatury pro malé vesnické
knihovny a jejich kolování ve výměnných
souborech.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka
... pokračování v příštím čísle.

Hravé odpoledne

Na 21. 6. 2013 si studenka Petra
Syrovátková pro naše uživatele
připravila aktivizační odpoledne
v rámci své praxe. Aktivizací bylo
hraní stolních her. Všichni zúčastnění uživatelé si toto odpoledne
velmi užili, stejně jako my. Aktivizace se natolik líbila, že se protáhla až do večerních hodin. Jsme rádi, že pro nás studentka tuto aktivizaci připravila. Hráli jsme, Člověče, nezlob se,
pexeso ale také žolíky. Při hrách jsme měli krásný pocit sounáležitosti a probudila se snad ve všech velká soutěživost
a radost z výhry.
Za kolektiv pracovníků PS Ledax o.p.s. Marie Cimbůrková,
vedoucí střediska a Bc. Hana Veselá, soc. pracovnice
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Výrobna cukrovinek a čokolády v Dačicích
V roce 1841 byla při dačické rafinerii cukru uvedena do provozu výrobna cukrovinek a čokolády, která zpracovávala
cukr dodávaný rafinerií, většinou horší kvality, například poškozené homole. Na vedení tohoto podniku se také podílela Radova manželka Juliana.
továrna cukrářského zboží“.
řil do všech provincií monarchie, do VídVýrobna cukrovinek byla zřízena ně, Prahy, Brna, Pešti, Lince, Salcburku,
v domě č. 3 na Palackého náměstí a dále Innsbrucku, Prešova, Kežmarku, Banské
byla rozšířena i do domu č. 2 na témže Bystrice, Nitry, ale i do Sušice a Vimperka.
náměstí. Výrobna udržovala obchodní
Průměrná měsíční tržba se v roce 1842
spojení s obchodními domy a obchodní- pohybovala kolem 2 000 zl. a za rok 1842
ky v Olomouci, Jihlavě, Znojmě, Českých bylo zpracováno 3 000 centnýřů cukru
Budějovicích, Polné, Nové Bystřici, Jin- z dačické rafinerie.
dřichově Hradci, Telči, Humpolci a jinde.
Dačická výrobna cukrovinek a čokoV roce 1841 zde byly výrobou zboží za- lády vyráběla cukrářské pečivo, bonbóměstnány tři osoby.
ny, perník, čokoládu, suchary a oplatky
Nový podnik si musel vybojovat svými v různých druzích provedení. V roce 1850
výrobky místo mezi konkurencí na trhu. se výrobna cukrovinek přestěhovala do
Již v roce 1842 mohl Rad vyjádřit uspo- Znojma.
kojení, že mu konkurence přenechala
Cukrovinky se v Dačicích dále vyráběly
trhy na jihozápadní Moravě, v jižních v cukrárnách pana Lukáše, později pana
a západních Čechách a v severním dol- Pelikána či U Šicnerů. V současné době
Jakub Kryštof Rad požádal 29. ledna norakouském pohraničí. V této době je největším výrobcem cukrovinek v Da1841 zemské gubernium v Brně o povo- již zaměstnával 12 lidí přímo ve výrobě čicích Cukrářská výroba paní Marie Tilení továrního způsobu výroby kandova- a dále dvojnásobný počet mimo výrob- ché na Červeném vrchu. Pyšní se titulem
ného ovoce, cukrářského a čokoládové- nu, patrně jako domácké výrobce.
„Nejlepší cukrárna roku 2005.“
Odbyt cukrovinek a čokolády se rozšího zboží v Dačicích pod firmou „Dačická
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Otvírací doba do 1. září: po - pá 8:00 - 17:00 h, so a ne 9:30 - 15:00 h

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

Tel.: 776 694 194

KOUPÍM
pole, lesy, pastviny

Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel. 602 445 344
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
prodej 4. září 2013
Kuřice černé, červené - stáří: 12 - 18 týd., cena: 120 - 180 Kč
Chovní kohoutci - stáří: 12 - 18 týd., cena: 120 - 180 Kč
Slepice ve snášce - cena 100 Kč
Kuřice sussex - stáří: 12 - 18 týd., cena: 120 - 180 Kč
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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Nabízíme: černobílé a barevné kopírování, fax, veřejný
internet, kroužkovou vazbu, laminování, předprodej
vstupenek, prodej upomínkových předmětů a další.

RESTAURACE HOMOLKŮV MLÝN
zve na
SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ VE VAŘENÍ

KOTLÍKOVÝCH
GULÁŠŮ
24. 8. 2013
OD 15:00 HOD
SOUTĚŽÍ SE O CENY!
DOTACE NA SUROVINY

SOUTĚŽÍCÍ SE
MOHOU PŘIHLÁSIT
A BLIŽŠÍ INFORMACE
ZÍSKAT NA
TEL: 773 193 755
NEBO E-MAILU:
restaurace@homolkuvmlyn.cz
HOSTÉ BUDOU V POZICI HODNOTÍCÍCH
A ROZHODNOU O VÍTĚZI!!!
Konzumace gulášů v libovolném množství
za symbolických 30,- Kč / osoba
Za nepříznivého počasí se akce ruší.

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
2. srpna, pátek, 19:00 h
PAŘBA NA TŘETÍ - komedie, 2D
100 min., české titulky, vstupné 90 Kč
7. srpna, středa, 19:00 h
MARTIN A VENUŠE - romantická komedie, 2D
102 min., česky, vstupné 80 Kč
9. srpna, pátek, 19:00 h
MUŽ Z OCELI - akční sci-fi, 3D
148 min., české titulky, vstupné 100 Kč
14. srpna, středa, 19:00 h
PODFUKÁŘI - akční, 2D
115 min., české titulky, vstupné 100 Kč

www.kinodacice.cz
tel.: 384 401 277

16. srpna, pátek, 19:00 h
OSAMĚLÝ JEZDEC - western, 2D
151 min., český dabing, vstupné 80 Kč

21. srpna, středa, 19:00 h
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STŘÁŽCŮ - animovaný film, 3D
102 min., český dabing, vstupné 100 Kč

Městské muzeum a galerie
Sladké pokušení – cukr, káva,
čokoláda aneb pojďte s námi do
cukrárny
Výstava ke 170. výročí vzniku první kostky cukru na světě. Do 8. 9. 2013.
Do 31. srpna, výstavní chodba muzea
Jaroslav Rod:
S objektivem na toulkách přírodou
Výstava u příležitosti 70. narozenin
dačického rodáka, znalce v oblasti
rostlinolékařství a vášnivého fotografa.

23. srpna, pátek, 19:00 h
REVIVAL - komedie, 2D
116 min., česky, vstupné 100 Kč
28. srpna, středa, 19:00 h
DRSŇAČKY - akční, 2D
117 min., české titulky,
nevhodné do 12 let, vstupné 100 Kč

Otevřeno

30. srpna, pátek, 19:00 h
ŠMOULOVÉ - rodinný - animovaný, 3D
104 min., český dabing, vstupné dospělí
155/130 Kč děti

SPO R TCE NTRUM ROCK H ILL
Po celý srpen nabízíme bowling ve všední den
za 150 Kč! Doporučujeme včasnou rezervaci!
Stále platí akční cena dopoledního squashe
140 Kč/hodina!
Přijďte si posedět do naší restaurace, kde na Vás
čeká nově upravený jídelní lístek, ve kterém
z novinek naleznete například čerstvé ryby, sendviče
a 24 druhů pizz z vlastní pece.
Akce BOWLING + PIZZA – ke každé zaplacené
hodině bowlingu nabízíme slevu 10% na pizzu!
Nevztahuje se na další slevové a akční nabídky.
Po celé prázdniny nabízíme maxi kbelík Mojita
a Cuba Libre za akční cenu!
2. - 4. 8. Tequilla v akci!
Srpen uvítáme skvělým zlevněním Tequilly!
Nechte se překvapit cenou.
9. - 11. 8. Vodka + džus za letní cenu!
Další srpnový víkend budeme nalévat vodku s džusem
za krásných 30 Kč.
16. - 18. 8. Rum + Cola
Tento víkend se můžete těšit na rum s Colou za 30 Kč.

srpen: úterý - neděle
9:00 - 12:00 h, 13:00 - 17:00 h
www.muzeumdacice.cz
e-mail: muzeum@muzeumdacice.cz
tel: 384 422 493

23. - 25. 8. Captain Morgan + Cola
Předposlední prázdninový víkend tu na Vás čeká panák
Captain Morgana s Colou za 35 Kč.
30. 8. – 1. 9. Akce na Becherovku Lemond
a zelenou s rumem
Prázdniny zakončíme báječnou cenou Becherovky
Lemond a zelené s rumem. Kromě toho se můžete
v sobotu 31. 8. těšit od 19:00 hodin na grilování,
ke kterému nám od 20:00 zahraje kapela Dixie.
Doporučujeme včasnou rezervaci stolu.
I přes léto si u nás můžete zacvičit fitbox a boot camp
trénink. Od září opět přidáme další druhy cvičení jako
jóga, pilates, cvičení na míčích, aerobik, tai chi,
jumping atd.
Nabízíme také možnost ubytování.
K dispozici je osm 1-4 lůžkových pokojů.
Pokoje jsou vybaveny sedacím a spacím nábytkem,
úložnými prostory, TV, varnou konvicí, Wi-Fi připojením.
Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz
sportcentrumdacice@seznam.cz
+420 384 971 440
Najdete nás na adrese:
Sportcentrum na skále, s.r.o.
Jemnická 305 (směr Tři kříže), Dačice
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