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Jak to vidím,
aneb je mír
samozřejmostí?
Věra Vohryzková. Nejsem si jistý,
jestli Vám toto jméno něco říká. Přesto je osud Věry s Dačicemi nerozlučně spjat. Narodila se 11. ledna 1939
a v prosinci 1943 se ocitla ve svých
čtyřech letech v transportu do Osvětimi, odkud se už nevrátila. Co bylo její
vinou? Nic, jenom to, že byla židovka.
Stejně dopadla celá její rodina.
Když se doma sejdete u večeře, podívejte
se se svými blízkými na
sebe navzájem a představte si, že na dveře
zabuší někdo, koho jste
nikdy neviděli, nechá
Vás sbalit to nejnutnější a odvede Vás na
vlak. Na nádraží Vám vezme děti, rozdělí
Vás na muže a ženy. A to je poslední chvíle, kdy jste viděli své blízké. Připadá Vám to
absurdní? Stejně tak to asi připadalo v roce
1942 absurdní Vohryzkovým v Dačicích
a dnes to připadá absurdní mnohým rodinám v Sýrii, v Libyi a na spoustě dalších míst
po celém světě. Důvody se mění, jednou je
to rasa, podruhé náboženství, potřetí jenom jiný názor, ale výsledek je vždy stejný,
a to lidská tragédie. My máme to štěstí, že
již 70 let žijeme v míru a 26 let v demokracii. Že to tak nemusí být navždy, je snad už
dnes jasné každému. Možná se ptáte a co
já s tím, to je přece záležitost státu, armády
a humanitárních organizací. Jenže ani jedna
z těchto institucí nemůže existovat a fungovat bez nás. Dnes žijeme v zemi, která patří
k nejvyspělejší části světa, a máme se snad
nejlépe v celé historii. To však nemusí platit
navždy a musíme být připraveni o svá práva
a svobodu bojovat. Pokud my všichni budeme lhostejní a nebudeme držet spolu, pak
nám nepomůže nikdo a jednoho dne může
i na Vaše dveře zabušit někdo, koho jste nikdy neviděli. To vše jsem si znovu uvědomil,
když jsem v Kancnýřově sadu 8. května pokládal věnec k pomníku, na kterém je kromě
jiných jmen i jméno Věra Vohryzková.
Karel Macků, starosta

ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Číslo 6 / 2015

Kvítek ZUŠ Dačice Sborem roku 2014
Výroční sbormistrovské ceny uděluje hudební komise Unie českých pěveckých
sborů. Z velkého počtu nominací, které podávají výbory Unie, Asociace hudebních
umělců a vědců a další uznávané kulturní instituce (Nipos–Artama, Český hudební
fond, jednotlivé vysoké školy), je připraven užší výběr, z něhož komise vybírá jednoho,
případně dva držitele příslušné ceny. O jednotlivých kandidátech je vedena rozprava,
poté jim porotci anonymně přidělují body. Po sečtení bodů předloží předseda hudební komise návrh hlavnímu výboru, který ho potvrdí a výsledky oficiálně zveřejní.

V kategorii dětských sborů byly na cenu
Sbor roku 2014 nominovány Svítání z Prahy,
Iuventus gaude! z Jablonce nad Nisou, Kvítek
z Dačic a Permoník z Karviné. Na základě
úspěchů na soutěžích a festivalech byl nakonec vybrán Kvítek ze ZUŠ Dačice.
Jaká cesta vedla k získání tohoto titulu?
Významným úspěchem Kvítku bylo udělení zlatého pásma a získání Ceny Zdeňka
Lukáše na Mezinárodním festivalu Canti
veris v únoru 2014 v Praze. Další vítězství
si přivezl Kvítek v dubnu 2014 z festivalu
Bratislava cantat, kde získal hned 4krát zlaté
pásmo, z toho 3krát i vítězství v kategorii.
Sbormistr Vítězslav Hergesel navíc obdržel
zvláštní cenu poroty za příkladnou sbormistrovskou činnost a dramaturgii soutěžního programu a klavíristka Vendula
Kaluzsná cenu za klavírní doprovod.
Uměleckým vrcholem roku 2014 bylo
účinkování Kvítku na festivalu Porta musicae v Novém Jičíně, jehož 10. ročník byl
nesoutěžní a byly na něj pozvány sbory,
které se za dobu existence festivalu umístily na prvních místech a nadále prokazují
vysokou uměleckou úroveň. Kvítek pro
tuto příležitost nastudoval málo uváděnou
kantátu Ilji Hurníka „Tři dcery“ a „Veselé
minizoo“ od Miroslava Raichla. Významná
osobnost českého sborového umění profesor Jiří Kolář napsal o vystoupení Kvítku pro
odborný časopis Cantus tuto kritiku:
„Vystoupení dačického koncertního sbo-

ru Kvítek bylo podle mého názoru uměleckým vyvrcholením festivalu Porta musicae 2014. Technicky i muzikantsky dokonalé a vtipně vypointované provedení
tří částí z Raichlova cyklu „Veselé minizoo“
bylo jen úvodem k nádherné, výrazově velice silné interpretaci mimořádně obtížné
malé kantáty „Tři dcery“, kterou na lidový
text pro dívčí sbor a klavír zkomponoval
I. Hurník. Jistě si nemyslel, že by intonačně
velice choulostivé sólové party obsadily
někdy skutečně tři sestry, navíc dcery
sbormistra. Tato skutečnost učinila symboliku šťastného vyústění příběhu ještě
působivější a pravdivější. Vítek Hergesel se
s tímto nelehkým interpretačním úkolem
popral opravdu úspěšně a zaslouží velké
uznání“.
Podle mého názoru bylo právě vystoupení v Novém Jičíně tím nejdůležitějším
uměleckým počinem, který vedl k získání
titulu. Úspěch ve sborovém zpívání je vždy
výsledek týmové práce všech zúčastněných.
Proto velké poděkování zaslouží moje
dcera Anežka, která soustavně rozvíjí hlasovou kulturu sboru a Vendula Kaluzsná,
která sbor doprovází na klavír a stará se
o organizační věci. Poděkování patří
i Základní umělecké škole v Dačicích
a celému týmu spolupracovníků, bez jejichž
pomoci by toto těleso nemohlo úspěšně
fungovat.
Vítězslav Hergesel, sbormistr
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Slovo místostarosty

Spolupráce s Mikroregionem Telčsko a návštěva z poslanecké sněmovny
Vážení spoluobčané, počátkem roku naše město oslovil pan Bc. Radim Dočekal,
burzovní makléř, člen Českomoravské komoditní burzy Kladno a představil nám
jejich nabídku na nákup elektřiny a zemního plynu. Podobných nabídek přichází
na radnici více. Je proto třeba každou z nich vyslechnout, zvážit a získat potřebné
reference od již stávajících odběratelů.

V tomto případě jich bylo nespočet,
jednalo se mimo jiné o ministerstva, kraje,
obce. Nejbližším současným partnerem
této burzy je Mikroregion Telčsko, který začínal na burze nejprve v zastoupení pouze
města Telč a následně se připojil celý mikroregion. Jelikož čím větší balík energií se
nakupuje, tím jsou ceny pro konečného zákazníka příznivější. Po několika vyjednávacích schůzkách se nám podařilo domluvit
společný nákup energii právě s Mikroregionem Telčsko. Ten se uskutečnil na konci měsíce dubna a podle zaslaných informací by
Dačice měly v roce 2016 ušetřit až 450 000
Kč v porovnání s rokem 2015. Na skutečné

výsledky si ovšem musíme počkat až na rok
2017.
14. května nás navštívila poslankyně Parlamantu ČR paní Ing.
Radka Maxová. Paní
Maxová byla v Dačicích
poprvé. Přivítání proběhlo v mé kanceláři na radnici, přítomen
byl i pan starosta, radní paní Bartošová
a zastupitel pan Tichánek, fotoaparátu se
chopil pan Kněžíček ze Stálkova. Společně
jsme navštívili poskytovatele sociálních
a zdravotních služeb v Dačicích a v Budíškovicích. Poté jsme s paní Maxovou udělali
poznávací okružní jízdu po Dačicích, která byla zakončena schůzkou s veřejností
v místní pizzerii. Paní Maxovou mimo jiné
zajímalo, jak se nám žije v Dačicích, co nás
trápí, co nás těší a dále se také dotazovala
na vliv zákona o sociálních službách v praktickém životě.
Miloš Novák, místostarosta

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

RADA MĚSTA
na své 13. schůzi konané 22. 4. 2015
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 7/2015
v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč,
výdaje 0,00 tis. Kč, financování 0,00 tis.
Kč; rozpočtové opatření reagovalo na
přesuny mezi položkami v rámci příjmů
a v rámci výdajů
• schválila dotaci ve výši 3.000 Kč pro
Nadační fond při Gymnáziu Dačice na
úhradu nákladů spojených s účastí na republikovém finále florbalu středních škol
• schválila zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok
2014 a zprávu o hospodaření Technických služeb Dačice s. r. o. za rok 2014
• schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Dačice a obcemi
Staré Hobzí, Hříšice, Kostelní Vydří,
Budíškovice, Studená, Jilem, Peč, Třebětice, Písečné, Cizkrajov, Horní Němčice, Volfířov a Heřmaneč o výkonu
některých činností obecní policie, jejímž
předmětem je zajištění odchytu volně se
pohybujících psů včetně zajištění jejich
následného umístění a péče o ně
na své 14. schůzi konané 6. 5. 2015 mimo
jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 8/2015
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v těchto objemech: příjmy 488,76 tis. Kč,
výdaje 117,76 tis. Kč, financování -371,00
tis. Kč
vzala na vědomí výsledky hospodaření
města za I. čtvrtletí 2015
schválila vyhlášení 4. ročníku soutěže
Rozkvetlé Dačice
schválila záštitu starosty města nad
6. ročníkem sportovního projektu na
podporu onkologicky nemocných dětí
Na kole dětem a schválila peněžitý dar ve
výši 5.000 Kč
vzala se souhlasem na vědomí omezení
a přerušení provozu Mateřské školy
Dačice v době letních prázdnin

SMS InfoKanál
AKTUALIZACE
Vážení spoluobčané, město Dačice
již od roku 2003 informuje o důležitých událostech spojených se životem
ve městě zaregistrované občany pomocí rozesílání SMS na jejich mobilní
telefony.
V současné době tento informační systém využívá na dva tisíce občanů. Vzhledem k tomu, že většina takto rozesílaných
zpráv informuje např. o haváriích vody,
odstávkách jiných energií či uzavírkách,
které se týkají konkrétních částí města,
přistupuje město ke zkvalitnění a většímu cílení této služby na konečné příjemce. Pro zavedení efektivnějšího systému
rozesílání informací Vás upozorňujeme,
že stará registrace bude automaticky
zrušena všem odběratelům SMS zpráv
z InfoKanálu Dačice k 29. 5. 2015. Od 1. 6.
2015 budete mít možnost zaregistrovat
se do nového systému odesláním registrační SMS.
Jak se zaregistrovat zjistíte pomocí letáčků, které byly doručeny do schránek domáctností, v květnovém vydání Dačického
zpravodaje, na webu města a na případné
dotazy Vám rády odpoví pracovnice Infocentra na tel. čísle 384 401 265.
(red)

Upozorňujeme občany
na uzavírku silnice II/151
v Dačicích z důvodu
rekonstrukce mostu
přes řeku
Moravská Dyje.
Předpokládaná doba
uzavírky je od 1. 6. 2015
do 18. 12. 2015.

Blahopřání

Upozorňujeme poplatníky, kteří dosud
neuhradili poplatek za komunální
odpad za rok 2015, že splatnost
poplatku byla do 30. 4. 2015.
Pokud poplatek nebude uhrazen
neprodleně, bude navýšen o 50 %.

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? Restaurace U Koníčka
Kdy? 27. června 2015 V kolik? v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

Dne 15. května oslavila krásné 85. narozeniny paní Marie Nováková z Malého Pěčína.
Její životní elán, který věnuje hlavně rodině,
pěstování květin a starostlivé péči o místní
kapli, je záviděníhodný. Zástupci občanské
komise jí popřáli mnoho štěstí, pevné zdraví, Boží ochranu a rodinnou pohodu.
L. Norbertová, kronikářka

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 11. dubna 2015 přivítal starosta Karel Macků společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města.
Přivítány byly děti: Jonáš Jamrich, Kristýna Bártů, Michal Červík, Jakub Baštář, Felix Liška, Alfréd Vranovský a Robert Štěrba.

Dačické cukrování
VIII. ročník

sobota 27. 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 zajišťuje Sbor dobrovolných
hasičů Dačice.
VSTUP VOLNÝ

Program:
13:30 - 13:45

Městský dechový orchestr

13:45 - 14:00

Mažoretky DDM Dačice

14:00 - 15:00

Blue Moon + Be On-line

15:00 - 15:20

Mažoretky DDM Dačice

15:20 - 16:20

skupina Dobrá Pára

16:20 - 16:40

Aerobik DDM Dačice

16:40 - 17:40

Malá kapela Pavla Havlíka

17:40 - 18:00

Exhibiční bikové vystoupení

18:00 - 19:20

Vl. Walda Nerušil

19:20 - 20:40

Sebranka - jazz orchestra ZUŠ Dačice

20:40 - 21:40

skupina Backspace

21:40

ohňostroj

22:00

skupina FARAON n.2

Městské lesy Dačice s.r.o. zvou na

dětské rybářské závody
na rybníku
Sasiňák
neděle 7. 6. 2015 od 8:00 h

 vyhlášení výsledků 11:30 h
 občerstvení zajištěno
 informace na tel.: 724 081 364
Senátor Miloš Vystrčil a ZUŠ Dačice
si Vás dovolují pozvat na vernisáž
výstavy žáků výtvarného oboru

Svět očima dětí
v úterý 9. června 2015 v 17:00 h
v Předsálí Jednacího sálu Senátu

Hudební vystoupení: soubor ZUŠ Dačice Kva-kvartet s harfou
(vede J. Novák)
Vstup na pozvánku a občanský průkaz přes recepci „A“
z Valdštejnské ulice.
Výstava se koná pod záštitou senátora Miloše Vystrčila
od 9. do 23. června 2015.
--- inzerce ---

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, Jezdecký oddíl
Malý Pěčín
Soutěž - vyplněný anketní lístek (viz. zadní strana) je možné doručit do 26. 6. do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.
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Nákup el. energie
a zemního plynu
na rok 2016
Odbor správy budov zprostředkoval
v dubnu 2015 pro Město Dačice a jím
zřizované příspěvkové organizace nákup el. energie a zemního plynu na rok
2016.
Nákup energií byl realizován společně
s Mikroregionem Telčsko na Komoditní burze Kladno, čímž byly dosaženy poměrně
příznivé nákupní ceny.
Dosažená cena zemního plynu pro rok
2016 je u maloodběru 628 Kč/MWh a u
velkoodběru 626 Kč/MWh, (současná cena
pro rok 2015 je 690 Kč/MWh).
Průměrná dosažená cena el. energie
pro rok 2016 činí 872 Kč/MWh (současná
průměrná cena pro rok 2015 je 992 Kč/
MWh).
Tímto nákupem by mělo dojít k úspoře
finančních prostředků za spotřebované
energie nejen u Města Dačice a jím zřizovaných organizací, ale i u nájemníků
městských bytových domů a nebytových
prostor, kde je společná plynová kotelna.
Jiří Koudelka, odbor správy budov

Kontroly a revize
plynových zařízení
v budovách města
Odbor správy budov sděluje nájemníkům bytových domů, že v měsíci březnu 2015 byla ve výběrovém
řízení na provedení kontrol a revizí
plynových zařízení v budovách Města
Dačice vybrána firma GASKOM servis
s.r.o., Počátky.
Tato firma bude provádět čištění, seřízení a revize plynových kotlů, sporáků
a ohřívačů vody včetně kontrol a revizí plynových rozvodů v roce 2015, 2016 a 2017
v období mimo topnou sezónu tj. od 1. 6.
do 30. 9. daného roku.
V letošním roce se předpokládá zahájení
těchto prací od 8. 6. s tím, že pracovnice
dispečinku firmy GASKOM servis s. r. o.
předem telefonicky domluví s nájemníky bytových domů konkrétní termín
a čas, který bude vyhovovat nájemníkům
i pracovníkům firmy.
Zároveň bych chtěl požádat nájemníky bytových domů o spolupráci a vstřícnost při provádění těchto prací.
Jiří Koudelka, odbor správy budov

Úřední dny insolvenční správkyně, Mgr. Moniky Urbanové budou
ve dnech 5. a 12. 6. 2015 na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou, vždy v době
od 8:00 do 14:00 h.
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Oznámení o vyzvednutí řidičského průkazu
Od 1. 6. 2015 půjde nově zjistit na webu města Dačice, jestli je Váš řidičský průkaz připraven k vyzvednutí.
Tuto informaci naleznete na www.dacice.cz – Radnice – Městský úřad – Odbory městského úřadu
– Odbor dopravy – Řidičské průkazy. Zde budete
informováni, z jakého data podání žádosti o vydání
řidičského průkazu jsou řidičské průkazy připraveny
k výdeji.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 384 401 259.
Lucie Šindelářová, odbor dopravy

Webová aplikace - kontrola vozidel v převodu
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze
ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.
Aplikace je dostupná na webové adrese
www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze
provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po
potvrzení jsou sděleny informace, zda je
registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka

vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“. Informace o vozidlech jsou k datu
12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně
aktualizovat.
Další informace o vozidlech, kterým hrozí zánik, najdete na www.dacice.cz, odbor
dopravy.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy

Setkání dačických rodáků v Praze
23. dubna 2015 se uskutečnilo tradiční setkání dačických rodáků v Praze, které
se konalo po roční přestávce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou
místopředsedy Parlamentu ČR Jana Bartoška. V poslanecké sněmovně jsme měli
vyhrazenou místnost Státních aktů v blízkosti hlavního jednacího sálu. Tentokráte
se setkání zúčastnilo okolo čtyřiceti dačických rodáků.

V úvodu přivítal pan starosta Karel
Macků spolu s místostarostou Milošem
Novákem všechny přítomné, popřál všem
příjemnou zábavu a krátce informoval
o programu setkání. Na programu bylo
promítnutí filmu ses třihem událostí roku
2014, který se také promítal na novoročním
setkání v Dačicích na Palackého náměstí
a film o mikroregionu Dačicko, který je
k dispozici na městském webu a na webu
Regionu Renesance.
Poté pan starosta zodpověděl několik
dotazů týkajících se problémů řešených
v Dačicích např. rekonstrukce Palackého
náměstí a výstavba kruhové křižovatky,
výstavba obchvatu, další plánované

investiční akce atd. Návštěvníci si mohli také
zakoupit knihu Dačické album II – dobové fotografie a pohlednice, která zachycuje
období od čtyřicátých do osmdesátých let
minulého století. Následovala neformální
část programu, kdy se utvořily malé diskuzní skupinky přátel a známých a do sedmé hodiny bylo o čem povídat.
Setkání bylo již tradičně velmi milé
a příjemné a je i potěšující, že na akci
přicházejí stále noví a mladí dačičtí rodáci.
Poděkování patří také Janu Bartoškovi za
možnost sejít se na tak krásném a významném místě.
Kateřina Marková,
odbor vnitřních věcí

www.dacice.cz

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 12. května proběhlo v Dačicích oblastní kolo soutěže mladých cyklistů, které v rámci dopravní výchovy dětí uspořádal
Městský úřad Dačice a Dům dětí v Dačicích ve spolupráci s Policií ČR, dopravní policií Jindřichův Hradec, Městskou policií
Dačice, Českým červeným křížem, oblastním spolkem v Jindřichově Hradci.
Soutěž se uskutečnila v objektech Domu
dětí a přilehlém okolí. Žáci a žákyně 5. až
9. tříd základních škol z Budče, Českého
Rudolce, Dačic, Slavonic, Starého Hobzí
a Studené soutěžících ve smíšených čtyřčlených družstvech ve dvou věkových kategoriích, změřili síly v teoretických znalostech silničního provozu, poskytnutí první
pomoci, jízdě zručnosti a jízdě po veřejných
komunikacích.
Soutěž skončila s těmito výsledky :
• kategorie I. (věk 10-12 let)

Dokončili jste registraci svého vozidla?
Neriskujte, čas pro nápravu máte jen
do 30. června 2015! Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte
podat na úřad do 30. června 2015 žádost
o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už
nepůjde přihlásit.
ODBOR DOPRAVY DOPORUČUJE - pokud
jste vlastníkem těchto vozidel, neodkládejte tyto záležitosti na poslední chvíli a ve
svém zájmu se dostavte co možná nejdříve na odbor dopravy, vyhnete se tak zbytečnému čekání a případným sankcím. Na
webových stránkách www.dacice.cz máte
možnost využít online objednávky k obsloužení, kde si můžete vybrat datum a čas,
který Vám vyhovuje a vyplnit si potřebné
formuláře.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na
telefonním čísle 384 401 258, 384 401 247.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy

Upozornění
stavebního úřadu
Žádáme majitele rodinných domů
v lokalitě Červený vrch, aby v zájmu
zachování tradiční barevnosti střech
v této lokalitě, zachovali při výměně
střešní krytiny stávající barevnost
střech (červenou nebo její odstíny).
Výměnu střešní krytiny je sice možné
provádět bez povolení stavebního úřadu
(udržovací práce), ale jenom za splnění
podmínek uvedených v § 103 odst. 1 písm.
c) stavebního zákona (mimo jiné nesmí se
měnit vzhled stavby).
Jiří Baštář, vedoucí odboru stavební úřad

- 1. ZŠ Dačice Komenského, 2. ZŠ Slavonice, 3. ZŠ Staré Hobzí, 4. ZŠ Budeč,
5. ZŠ Dačice B. Němcové
• kategorie II. (věk 13-15 let)
- 1. ZŠ Dačice Komenského, 2. ZŠ Staré
Hobzí, 3. ZŠ Dačice B. Němcové, 4. ZŠ
Slavonice, 5. ZŠ Studená, 6. ZŠ Český
Rudolec
Družstva, která se umístila na 1. až 3.
místě, postupila do okresního kola, které se
konalo 26. května 2015 ve Studené.
Michael Novák, odbor dopravy

Služby sociální péče – odlehčovací služby
V dalším pokračování seriálu o službách sociální péče se zaměříme na odlehčovací služby. Jedná se o sociální služby určené osobám, které nejsou zcela soběstačné z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a kterým
běžně poskytují potřebou pomoc a péči jejich blízcí v domácím prostředí.
Odlehčovací služby zastoupí pečující
osobu a umožní jí tolik potřebný odpočinek. Tato sociální služba může mít formu
pobytovou (klient pobývá určitou dobu
u poskytovatele), ambulantní (klient k poskytovateli dojíždí na určitou část dne)
nebo terénní (poskytovatel dojíždí ke klientovi).
Odlehčovací služby zahrnují tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Jelikož registr sociálních služeb eviduje
pro Jihočeský kraj 18 poskytovatelů této
sociální služby a pro kraj Vysočina dokonce
21, uvádíme zde pouze nejbližší poskytovatele.
• Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy,
o.s. - Opařany 121, 391 61 Opařany, tel.:
608 666 168, web: http://jc.apla.cz. Služba je určená osobám s poruchami autistického spektra a jejich rodinám.
• Domov seniorů České Velenice - Vitorazská 54, 378 10 České Velenice, tel.:
384 794 381, web: http://www.ddceskevelenice.cz. Služba je určena seniorům
a osobám se zdravotním postižením.

• Odlehčovací služby - Hospicová péče sv.
Kleofáše Třeboň - Chelčického 2, Třeboň
II, 379 01 Třeboň, tel.: 739 341 087, web:
www.kleofas.cz. Služba se zaměřuje na
osoby se zdravotním postižením a senio-ry.
• Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Středisko
hospicové péče Jihlava - Žižkova 1872/89,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1, tel.: 567 210 997,
web: www.hhv.cz. Služba se soustředí
na osoby s chronickým onemocněním,
osoby se zdravotním postižením, osoby
v krizi a seniory.
• Sdíleni o.p.s. - Masarykova 330, Telč-Podolí, 588 56 Telč, tel.: 777 574 975, web:
www.sdileni-telc.cz. Služba je určena
osobám s chronickým onemocněním,
osobám se zdravotním postižením a seniorům.
Článek poskytuje pouze základní informace o odlehčovacích službách. Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na
konkrétní poskytovatele, nebo na sociální
pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 209
Mgr. Lada Nejedlá a 210 Mgr. Irena Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství.
V příštím čísle se zaměříme na centra denních služeb.
Irena Vašíčková,
sociální pracovnice

Infocentrum Dačice

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

Nabízené služby: laminování až
do A3, barevné a černobílé kopírování, PC, internet,
kroužková vazba, fax, skenování
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PRONÁJEM
VOLNÝCH BYTŮ

Byt č. 7 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích o velikosti
2+1
Místnost

m2

Místnost

m2

Peněžní příspěvky rozděleny
Rada města na své 16. schůzi 20. 5. 2015 schválila rozdělení
peněžních příspěvků z rozpočtu města subjektům působícím
v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb,
podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality
a ochrany životního prostředí, s výjimkou právnických osob,
jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika
a Město Dačice nebo jiný územně samosprávný celek, takto:

Pokoj 1

17,43

Předsíň

6,98

Pokoj 2

14,49

Balkón

1,47

Kuchyně

10,29

Spíž

1,74

Koupelna

3,60

Sklep

3,36

název organizace

WC

1,26

Kolna

17,28

Český červený kříž, místní skupina Dačice

77,90

Svaz tělesně postižených, MO Dačice - plavání

Celkem

Nájemní smlouva bude uzavřena s tím ze zájemců, který předloží
nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného, kterou chce platit
za 1 m2 bytu. Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální
nájemné 53 Kč/m2.
Byt č. 3 v domě 165/IV ul. Nivy v Dačicích o velikosti 2+1
Místnost

Svaz tělesně postižených, MO Dačice - zájezd

schválený
příspěvek
0 Kč
8 000 Kč
0 Kč

Tvořílek, z.s.

3 000 Kč

Občanské sdružení Borek / Spolek Borek

3 000 Kč

Tělovýchovná jednota Velký Pěčín z.s.
TJ Centropen, Dačice

3 000 Kč
10 000 Kč

m2

Místnost

m2

FK SISTEMO VOLFÍŘOV

Pokoj 1

12,75

Koupelna

3,59

Divadelní spolek TYL DAČICE

20 000 Kč

Pokoj s kuchyní

24,60

WC

0,86

Spolek přátel muzea v Dačicích

20 000 Kč

Krasohled

13 000 Kč

Pracovna

4,98

Komora

2,16

Předsíň

4,34

Celkem

53,28

3 000 Kč

Sdružení Meta, o.s.

7 000 Kč

Nájemní smlouva bude uzavřena s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.

Ledax o.p.s.

5 000 Kč

Startovací byt č. 12 v domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích o velikosti 1+0

Katolický dům Dačice z.s. - stolní tenis

Místnost

m2

40 000 Kč

Katolický dům Dačice z.s. - volnočasové aktivity

Místnost

m2

Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích

5 000 Kč
5 000 Kč
12 000 Kč

Pokoj 1

21,10

Lodžie

2,50

Základní kynologická organizace Dačice

Předsíň

5,80

Sklep

1,40

ČM svaz chovatelů poštovních holubů, ZO Dačice

2 000 Kč

Koupelna

3,40

Spíž

1,74

Sdružení rodičů při ZŠ ul. Komenského, Dačice

16 000 Kč

WC

1,30

Celkem

35,50

Občanské sdružení při ZŠ Dačice, B. Němcové

11 000 Kč

Zájemci o pronájem startovacího bytu musí splňovat následující
kritéria: věk žadatelů, zaměstnání, počet dětí, stavební spoření,
trvalý pobyt.
Konečný termín pro podání žádostí: 12. 6. 2015 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov, č. dveří 108 nebo
109, Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.
--- inzerce ---

Dačický ZVONEČEK

4 000 Kč

Nadační fond při Gymnáziu Dačice

5 000 Kč

LÁVKY- Klub rodičů a přátel MŠ

3 000 Kč

SDH Dolní Němčice

14 000 Kč

SDH Hostkovice

4 000 Kč

SDH Malý Pěčín - kulturní akce

8 000 Kč

SDH Malý Pěčín - výročí 90 let SDH

10 000 Kč

SDH Bílkov

8 000 Kč

SDH Chlumec

8 000 Kč

SDH Dačice
Celkem

20 000 Kč
270 000 Kč
Martina Havlíková, finanční odbor
--- inzerce ---
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Fotíme se s vlajkou města aneb
Dačické vlajkování
Cestujete rádi a jste dačičtí patrioti? Spojte tyto dva příjemné faktory a přihlaste se do fotografické soutěže o zajímavé ceny. Přibalte si na cesty dačickou vlajku a pošlete nám
Vaši fotografii s vlajkou pořízenou na nejvyšším, nejnižším,
nejvzdálenějším, nejatraktivnějším, zkrátka na tom NEJ místě, které jste při Vašich výletech a cestách v průběhu celého
roku navštívili. Nemáte dačickou vlajku? Nevadí, přijďte na
Infocentrum, proti vratné kauci Vám ji rádi půjčíme.   
Soutěž Dačické vlajkování bude probíhat na městském webu a facebookové stránce Dačic. Začínáme
1. června 2015 a končíme 31. května 2016. Do soutěže můžete přihlásit i fotografie pořízené v předchozích letech,
musí však splňovat pravidla soutěže. Ta jsou v plném znění k dispozici na městském webu nebo na Infocentru Dačice.
Na výherce soutěže čekají v příštím roce věcné ceny z oblasti outdoorového vybavení, ostatním může být odměnou dobrý pocit, že
se zúčastnili a přispěli k propagaci svého města. Více informací na
webu, na infocentru, případně na telefonu 384 401 275.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Dačice přivítají veřejnou
cyklotour Na kole dětem
V úterý 9. června v čase 13:30 – 14:00 h se na městském
stadionu zastaví peloton cyklistů jedoucích z Humpolce do
Třebíče v rámci charitativní sportovní akce Na kole dětem.

Tuto veřejnou cyklotour pořádá Nadační fond Josefa Zimovčáka
a město Dačice je jedním z partnerských měst, které nad desetidenní akcí vedoucí napříč Českou republikou převzalo záštitu.
Zveme na městský stadion všechny, kteří chtějí svou přítomností
podpořit myšlenku pomoci onkologicky nemocným dětem a fandí
myšlence, že sport a pohyb patří mezi nejúčinnější formy zdravotní
prevence. Praktickým příkladem toho je i skutečnost, že cyklistický peloton symbolicky uzavře program sportovní akce O velký štít
města Dačic, která se od rána koná na stadionu a ve které poměří
své síly na čtyři sta žáků základních škol z Dačic a širokého okolí.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Pronájem volných prostor
v zavedeném kadeřnictví.
Tel: 723 037 803

--- inzerce ---

KOUPÍM

pole, lesy, pastviny
Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel: 602 584 566

Pořizování finančně nákladných
pomůcek pro osoby
se zdravotním postižením
V nedávné době upozornila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR na úskalí spojená s pořízením finančně
nákladných pomůcek pro zdravotně postižené děti a nesvéprávné osoby.
Problém nastal zejména se zápisem motorových vozidel, která
byla pořízena s příspěvkem úřadu práce na pořízení motorového
vozidla, do Centrálního registru motorových vozidel, jelikož pro
zápis takového vozidla, resp. zapsání nezletilé nebo nesvéprávné
osoby jako jeho vlastníka, je vyžadován souhlas soudu. Tento souhlas je novým občanským zákoníkem vyžadován i při pořizování jiných finančně nákladných pomůcek – např. schodolezu, stropního
zvedacího systému nebo schodišťové plošiny.
Ačkoli občanský zákoník je účinný od roku 2014, teprve v letošním roce dochází k problémům se zápisem vozidel do Centrálního
registru motorových vozidel, z důvodu úprav systému na ustanovení nového občanského zákoníku.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů (zák. č. 329/2011 Sb.) poskytuje
příspěvek na zvláštní pomůcku vždy osobě se zdravotním postižením, tedy i nezletilým dětem a nesvéprávným osobám. Vlastníkem
pomůcky je pak tato osoba, v případě motorového vozidla je nutné ji zapsat jako vlastníka. Zdravotně postižené nezletilé dítě nebo
nesvéprávná osoba má zástupce v podobě rodiče nebo opatrovníka. Pravidla tohoto zastoupení upravuje občanský zákoník.
Občanský zákoník (zák. č. 86/2012 Sb.) vyžaduje souhlas soudu
s každým, nikoliv běžným právním jednáním rodičů ve věci majetku jejich nezletilého dítěte (§ 898) a podobně stanovuje souhlas
soudu pro opatrovníka (§ 483). Rodič nebo opatrovník musí podat
k soudu návrh na schválení právního jednání.
Pro osoby zastupující nezletilé nebo nesvéprávné osoby se
zdravotním postižením, které se chystají požádat o příspěvek na
zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla, schodolezu,
stropního zvedacího systému nebo schodišťové plošiny, je důležité
požádat o souhlas soudu ještě před podáním žádosti o příspěvek
a v návrhu vymezit všechny právní úkony – podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku, nákup pomůcky, v případě motorového vozidla ještě podání žádosti o vrácení DPH zaplacené při
zakoupení osobního automobilu a zápis zdravotně postižené
osoby do Centrálního registru motorových vozidel jako vlastníka
automobilu.
V případech, kdy již byl příspěvek na zvláštní pomůcku určený
na pořízení motorového vozidla přiznán, je nutné získat souhlas
soudu alespoň se zápisem motorového vozidla do Centrálního registru motorových vozidel.
Podrobný právní rozbor této problematiky lze nalézt na internetových stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
www.nrzp.cz, kde lze nalézt i vzory dokumentů zasílaných soudu.
V této záležitosti se můžete obracet na sociální pracovnice MěÚ
Dačice, Mgr. Ladu Nejedlou (kancelář č. 209) a Mgr. Irenu Vašíčkovou (kancelář č. 210), které disponují vzory dokumentů, případně
mohou pomoci se sepsáním návrhu.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice
--- inzerce ---

UHELNÉ SKLADY DAČICE s.r.o.
ÙNejvhodnější
Ù
doba na nákup uhlí
Ùdoprava
Ù
zdarma
Ùskládání
Ù
dopravníkem nad 30 q také zdarma
Ùtel:
Ù 384 420 257, 384 420 258
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Promoce dačických studentek virtuální
univerzity třetího věku
Ve středu 13. května 2015 se vydala do Prahy malá delegace absolventek a jejich
rodinných příslušníků a přátel na promoci v rámci projektu virtuální univerzity třetího věku.
Studentky Jana Dvořáková, Libuše Dvořáková, Ema Kiesslingová, Václava Zamazalová, Pavla Budková, Jaroslava Baštářová,
Alena Soukupová (a paní Božena Marečková) absolvovaly šest povinných semestrů
virtuálního studia v programu Svět okolo
nás a v Praze je čekala příjemná promoce
s proslovem rektora České zemědělské univerzity, státní hymnou, předáním osvědčení
i studentskou hymnou Gaudeamus igitur.
Po promoci následoval úžasný program,
který připravila kancelář místopředsedy
Poslanecké sněmovny Jana Bartoška. Velice
tímto děkuji panu poslanci i jeho asistentovi
Janu Vojtěchu Binderovi, sekretářce Ivaně
Švarcové a průvodci parlamentem Rudolfu
Kubátovi za nezapomenutelné zážitky. Na
závěr si dovolím použít citát Henryho Forda,
který zazněl i v projevu k absolventům: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20
nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Začíná čtvrtý ročník soutěže o nejhezčí
květinovou výzdobu
Město Dačice vyhlašuje další ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu
oken, balkónů, teras, lodžií, předzahrádek či okolí domu. Zapojit se do soutěže je
možné od 1. června do 31. srpna.
Soutěžíme v kategoriích:
• Rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
• Rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
• Úprava předzahrádky/okolí domu
Ze soutěžních pravidel: soutěž je určena
pro obyvatele Dačic a místních částí; květinová výzdoba musí být viditelná z veřejně
přístupných míst; soutěžící doručí vyplněnou přihlášku na odbor kultury a cestovního ruchu, Palackého náměstí 1/I nebo
ji zašle elektronicky na kultura@dacice.cz;

"

hodnotí se estetické hledisko, kompoziční
uspořádání, barevnost a nápaditost; komise vyhlásí v září v každé kategorii první tři
místa, za která obdrží vítězové poukázky na
nákup zahradnického zboží a potřeb v hodnotě 1 500 Kč, 1 000 Kč nebo 500 Kč.
Úplné znění pravidel včetně přihlášky je
k dispozici na Infocentru Dačice nebo na
městském webu v záložce Rozkvetlé Dačice 2015. Více informací také na telefonu
384 401 275.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu

"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška do soutěže Rozkvetlé Dačice 2015

Jméno a příjmení přihlášeného: …………………………………….....................................
Adresa: ………………………………………………………...…………………...................
Telefon: …………………………................ E-mail: …………………………...…………...
kategorie (zaškrtnout):
Rozkvetlé okno/balkon v rodinných domech
Rozkvetlé okno/balkon v bytových domech
Úprava předzahrádky/okolí domu

V Dačicích dne............………………….
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podpis …………………………………

Oslavy a budoucnost
Máme za sebou oslavy a vzpomínkové akty, při kterých jsme si
připomínali, že od konce nejhroznější
války v našich dějinách uplynulo 70
let.
I díky rozhovorům
se svým osmdesáti
devítiletým
otcem
a návštěvám několika
míst a památníků
padlých jsem si znovu uvědomil, že období konce druhé
světové války bylo
nejen dobou oslav
a vítání hrdinů a osvoboditelů. Uvědomil
jsem si i to, a asi tomu nemohlo být jinak,
že období konce druhé světové války bylo
i dobou, ve které se obnažovaly charaktery
a ve které bohužel někdy vítězila také nenávist nebo odhodlaná často živelná a ne
úplně promyšlená touha alespoň na konci
války pomoci a přispět k porážce a vyhnání nacistů z naší obce, z našeho města,
z našich domovů.
Když se nyní skokem navrátím do
současnosti, potom se určitě sluší poděkovat všem, kteří na padlé vzpomněli
a kteří o památná místa a zachování našich
vzpomínek dlouhodobě pečují. Zároveň je
dobré také připomenout, že budoucnost
máme ve svých rukách.
Když jsem před několika měsíci asi
čtyřicet studentů jedné vysoké školy
požádal, aby napsali esej na téma „Co pro
mě znamená mít se dobře?“, kromě jiného
jsem zjistil, že z třiceti pěti doručených esejí
se pouze ve třech vyskytovalo slovo svoboda a v žádné z nich jsem nenalezl slovo mír.
Když jsem se sám sebe ptal, co z toho
plyne, napadaly mě dvě odpovědi.
Ta první je pozitivní. Život v míru a ve svobodné společnosti je dnes pro mladé lidi
u nás v Česku věcí, o které se nepřemýšlí.
Ta druhá odpověď je spíše další otázkou.
Je otázkou, zda si dnes skutečně ještě jsme
vůbec schopni dostatečně silně uvědomit,
že budoucnost, tedy i ochranu míru a svobody, máme ve svých rukách a že se vůbec
o žádnou samozřejmou věc, o které není
třeba přemýšlet, nejedná.
Miloš Vystrčil, senátor

Odpolední čaje
Svaz tělesně postižených Dačice v sobotu 2. 5. 2015 uspořádal v hotelu Stadion
odpolední čaje s rejem čarodějnic. K tanci
i poslechu hráli pan Coufal a pan Boček. Při
hezké hudbě se dobře tančilo a byla prima
nálada. Těšíme se na další tanečky, které
pro vás uspořádáme i na pěknou návštěvnost. Dále vás chceme pozvat na výlet auty
do Rožnova na bizoní farmu 3. 6. 2015.
František Stejskal, předseda STP

www.texi.cz

www.dacice.cz

Jak se podniká v Dačicích
D A Č I C E
TEXI
s.r.o.
Dárky od srdce
w w w . t e x iDačice,
.cz
Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy
Eva Bezkočková
a začátek Vašeho podnikání?

Firma TEXI byla založena v roce 1991.
Naší hlavní náplní byl
původně servis počítačů, kopírovacích strojů
a telefonních ústředen.
D A Č I C E
V uplynutých 24 letech
jsme postupně rozšiřowww.texi.cz
vali sortiment poskytovaných služeb v oblasti kancelářské techniky. V roce 1999 jsme rekonstrukcí budovy v Antonínské ulici vybudovali prodejnu, sklady
a zázemí pro servisní středisko.
Naše činnost je rozdělena do několika hlavních oblastí.
Zabýváme se prodejem a servisem počítačů, notebooků, tiskáren, softwaru, antivirových programů. Provádíme komplexní správu serverů, instalaci počítačových sítí, ochranu a správu dat.
Rozšířili jsme naši činnost o montáž alarmů k zabezpečení budov
s připojením na pult centrální ochrany. Instalujeme kamerové a docházkové systémy.
Zajišťujeme prodej, servis a pronájem kopírovacích strojů a multifunkčních zařízení pro digitalizaci a archivaci dokumentů. Našim
zákazníkům nabízíme analýzu tiskových nákladů, optimalizaci řešení tisku a zpracování dokumentů, což v dnešní době přináší významné finanční a časové úspory.
Prodáváme a opravujeme mobilní telefony, tablety. Nově nabízíme levné telefonování přes internet.
V našem portfoliu je také instalace, správa a podpora zákazníků
účetnictví MONEY.
Jak se vám podniká v Dačicích?
Po studiu na zahraniční vysoké škole jsem se jako patriot rozhodl
podnikat v Dačicích.
Využíváme naší polohy v centru mikroregionu k dodávkám informační techniky, poskytování servisních služeb a oprav, které
jsou standardně dostupné pouze ve vzdálených větších městech.
Mnoho zákazníků již zjistilo, že u nás nakoupí zboží za podobné
ceny jako v e-shopech, ale společně se záručním servisem a technickou podporou v Dačicích. V současné době tvoří náš tým dvanáct spolupracovníků, což nám umožnuje pohotově reagovat na
požadavky našich zákazníků s nízkými náklady na dopravu.
Na různé úrovni spolupráce poskytujeme servisní služby a technickou podporu dodávky kancelářské techniky většině významných firem, školám, městům, obcím a institucím státní správy
v okolí.

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy
a začátek Vašeho podnikání?
V roce 2010 jsem žila v Brně. Díky tomu, že jsem chtěla mít kontrolu nad svým volným časem, a ten věnovat dětem, jsem koketovala s myšlenkou otevřít si obchod s dárky. Nově otevřený obchůdek
v centru Brna dostal jméno „U ŠŤASTNÉHO VLKA“. Dělal mi radost
2 roky. Nato mě osud a láska přivedla do tohoto kraje. Naskytl se
volný prostor k pronájmu u pošty na ulici Göthova 68. Ovšem díky
šťastné náhodě jsem se přestěhovala přes ulici na Göthovu 149,
kde to, díky útulnému a domáckému prostředí, mému sortimentu
sluší více. Na podzim minulého roku jsem dostala nabídku i na prostory v průmyslovém dvoře, kterou jsem přijala. A nyní nás můžete
navštívit i tam, v dárcích „U MODRÉHO ANDĚLA“.
Jak se vám podniká v Dačicích?
Dačice jsou krásným městem, kde je spousta kouzelných míst
k relaxaci a mnoho milých lidí, takže se mi tu samozřejmě líbí. Svým
zákazníkům zpříjemňujeme chvíle u nás dny jako: vítání jara, vítání
léta, povídání o kamenech … A protože dělám, co mě těší a ještě se
při tom setkávám s příjemnými lidmi, dělá mi podnikání v Dačicích
radost. I když přiznávám, že jsou i momenty, kdy to není jednoduché.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Můj osobní pracovní úspěch je, že se lidem líbí naše zboží,
oceňují naši práci na dárkovém balení a hlavně mě těší, že se k nám
rádi vracejí …
Eva Bezkočková, tel.: 607 067 308
--- inzerce ---

Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Za největší pracovní úspěch považuji získání důvěry našich zákazníků a vybudování dobrého, kvalifikovaného pracovního kolektivu, kterého si velmi vážím, a který se musí v tomto velmi rychle se
vyvíjejícím oboru neustále vzdělávat, abychom mohli poskytovat
odborné služby.
V současné době jsme oficiálními partnery nejvýznamnějších
firem působících na českém trhu. V oblasti dodávek počítačů
AutoCont (zařazení do servisní a prodejní sítě AC Partner), servis
a pronájem kopírovacích strojů KonicaMinolta (autorizovaný TOP
dealer a servisní partner), zabezpečení budov Jablotron (certifikovaný montážní partner), kamerové systémy Viacom, mobilní telefony (O2), ochranu a správu dat ESET (Gold Partner), GFI monitoring
serverů, účetní systémy MONEY (certifikovaný partner).
Ing. Oldřich Pecha, jednatel firmy
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24. ročník Slavnosti orchestrů

Fest Band Dačice 2015
20. - 21. června

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk

Městský dechový orchestr Dačice

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk vznikl
v r. 1991. V roce 1993 začala spolupráce
s mažoretkami ZŠ TGM Vimperk, v roce
2008 pak také s mažoretkami Premium
Vimperk. Orchestr též spolupracoval
s hudebními skladateli Jiřím Radou a Jaroslavem Dufkem. Úspěchy se dostavily
po šesti letech, když v roce 1997 orchestr poprvé zvítězil na národní přehlídce
dechových souborů Čermákovo Vysoké
Mýto. V současnosti zdobí Vimperské již
sedminásobné vítězství z Vysokého Mýta.
V soutěži ZUŠ vyhlašované MŠMT získal
orchestr třikrát první (1998, 2001, 2014),
jednou druhé (2004) a dvakrát třetí místo
(2007, 2010) v ústředním kole. Představil
se též ve Španělském sále Pražského hradu jako vítěz soutěže Concerto Bohemia
1998. Umístil se ve zlatém pásmu na mezinárodních soutěžích Děčín 2001, Praha
2001 a Praha 2006. Z Ostravy, kde se koná
mezinárodní soutěž velkých dechových
orchestrů, si přivezl v roce 2003 stříbrné
pásmo, stejně tak jako z Prahy (2008). V roce
2009 získal zlaté pásmo na mezinárodní
soutěži Young Prague. Hlavní cenu získal
na mezinárodním festivalu česko-čínské
společnosti v Písku v roce 2012. V roce
2013 získal zlaté pásmo na stejném festivalu, tentokrát v Praze. Ze zahraničních
soutěží pak vystupují do popředí úspěchy
z Polska - zlaté pásmo z Leszna (2005,
2010), titul laureáta v pochodové soutěži
z Gorzówa Wielkopolki (2009). Dále pak dvě
druhá místa ze soutěží Mid Europa 2010 ze
Schladmingu (Rakousko) a Blasmusikfest
2010 z Trogiru (Chorvatsko). V roce 2011 se
úspěšně zúčastnil festivalu v Malgrat de
Mar (Španělsko).
Orchestr se pravidelně účastní prestižních
přehlídek dechových hudeb v České republice i v zahraničí. Mimo výše uvedené
země koncertoval v Lucembursku, Francii,
Itálii, Chorvatsku či pravidelně v sousedním
Německu. Orchestr má ve svém repertoáru
skladby všech žánrů. V současné době se
počet členů pohybuje v plném obsazení mezi
70 – 80. Zakladatelem a dirigentem je po celou dobu učitel ZUŠ Vimperk pan Petr Staněk.

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 Zdeněk Míchal a Milan Kubek.
V letech 1987 - 1996 řídil orchestr 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, 3. místa v národním
kole soutěže ZUŠ v Kolíně v r. 1998, 4. místa
na mezinárodní soutěži ve španělském
Malgrat de Mar v r. 2012 a 1. místa v národním kole soutěže ZUŠ v Letovicích v r. 2014.
Orchestr vystupuje také pravidelně
v blízkém i širokém regionu České republiky, ale často i v zahraničí - v Polsku, Jugoslávii, Rakousku, Německu, Švýcarsku,
Francii a ve Španělsku. Účastní se vedle
řady příležitostných vystoupení i významných festivalů ve Vimperku, Štětí,
Zlíně a v Lanškrouně a každé dva roky jako
spolupořádající také festivalu v Dačicích
Slavnosti orchestrů - Fest Band. Absolvoval
řadu společných koncertů s rakouskými
orchestry Musikverein Aigen a Blasmusik
Thaya. V přeshraniční spolupráci se stýká
s rakouskou Musikkapelle Langau. Pravidelná je také jeho spolupráce s orchestry z partnerských měst ze zahraničí – švýcarského
Urtenen-Schönbühl a rakouského GrossSiegharts. Značný počet svých vystoupení
domácích i zahraničních absolvuje úspěšně
také s dačickými mažoretkami Domu dětí
a mládeže.
V součastné době řídí orchestr Milan
Kubek a jako druhý dirigent Stanislav Kamínek. Samosprávu a organizační vedení
orchestru řídí zvolený předseda Miroslav
Reisner.

Sobota 20. 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
- Palackého náměstí
17:30 h Pochodová show
- městský sportovní stadion
20:00 h Koncert dechovky Boršičanka
Antonína Koníčka
- letní scéna v zámeckém parku

Neděle 21. června
9:30 – 11:00 h Show mažoretek
- městský sportovní stadion
14:00 – 17:00 h Slavnostní festivalový
koncert
- letní scéna v zámeckém parku
- 1. část - hudební program jednotlivých
orchestrů
- 2. část - společný MONSTERKONCERT
program:
Philip Sparke: A KLEZMER KARNIVAL
Mike Hannickel: THE GREAT HIGHLAND
PIPES
Vangelis: DOBYTÍ RÁJE
Leonard Cohen: HALLELUJAH
Václav Maňas: POZDRAV VENUŠI
Karel Vacek: ZŮSTAŇ TU S NÁMI
pořad moderuje Jan Klivan
Účinkují:
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk
Městský dechový orchestr Dačice
Dechový orchestr mladých ZUŠ G. Mahlera
Humpolec
Stadtkapelle Gross-Siegharts – Rakousko
DM-Studio Mažoretky Dačice
Mažoretky Cheerladies Třebíč
Pořadatelé:
Městské
kulturní
středisko,
ZUŠ Dačice, Město
Dačice
Vstupné
zdarma
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Dechový orchestr mladých ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec

Dechový orchestr mladých při ZUŠ G.
Mahlera Humpolec byl založen současně
se vznikem hudební školy v roce 1946
a po celou tuto dobu nebyla jeho činnost
přerušena. V jeho vedení se vystřídala celá
řada dirigentů, zejména ředitelů hudební
školy. Z malého obsazení se od roku 1981
orchestr rozšířil do počtu 45 členů. Od této
doby vede toto hudební těleso jeho dirigent a umělecký vedoucí pan ředitel Josef
Jirků, kterému pomáhá i dirigent, pan učitel
Stanislav Žaloudek. Již šestkrát postoupil
orchestr do Celostátního kola soutěží ZUŠ.
V roce 2014 obsadil v kategorii do 16 let
(stříbrné pásmo - 2. místo) z šesti orchestrů.
Zúčastňuje se celé řady festivalů mládežnických dechových hudeb jako Čermákovo Vysoké Mýto, MAHLER-hudební
setkání dechových orchestrů v Kalištích
u Humpolce, FEST BAND Dačice, festival
FEDO Štětí a dalších festivalů. V zahraničí
účinkoval v Německu, Polsku, Slovensku, Rakousku, Švýcarsku, Francii a Belgii. Orchestr spolupracuje s mažoretkami
z Třebíče. V jeho programech se hrají
kromě lidových písní i melodie filmové
a muzikálové.
V současné době má orchestr 48 členů,
2 zpěváky a 2 dirigenty.

Městský orchestr Gross-Siegharts

Městský orchestr Gross-Siegharts byl
založen v r. 1960 tehdejším kapelníkem
Rudolfem Kurzem. V roce 1988 převzal vedení Mag. Krzysztof Brzezinski. Vykonal zde
mnoho práce a zkusil získat jako vedoucí
hudební školy také mladé hudebníky pro
dechový orchestr a městskou kapelu. V té
době byly pro muzikanty pořízeny také tradiční uniformy. Od roku 2010 je městský orchestr členem dolnorakouského spolku dechových orchestrů a účastní se každoročně
soutěží koncertní a pochodové hudby. Již

několik let hudebně doprovází jak církevní příležitosti, tak svátky a jiné slavnosti.
Loni hrál s velkým úspěchem poprvé na
koncertě v městském farním kostele. Čistý
zisk z koncertu byl darován na restaurování fresek v kostele. V posledních letech
se zúčastnil koncertů jak v Rakousku, tak
i v Čechách, Polsku nebo na Maltě. Aktuálně hraje v městském orchestru 34 muzikantů ve věku 11 – 79 let. 26 muzikantů je
do 30 let. Věkový průměr je 25 let. Městský
orchestr hraje každé dva roky 1. ledna na
tradičním novoročním koncertu v Gross-Sieghartsu. Přitom má na programu jak
tradiční rakouskou dechovou hudbu, tak
i moderní díla mladých skladatelů. Vedle
pochodujícího kapelníka doprovází orchestr 6 mladých žen v krojích. Od ledna 2015
vede městský orchestr mladá klarinetistka
Stephanie Zlabinger jako dirigentka. Lásku
k hudbě objevila již v 5 letech. V 6 letech
se začala učit hrát na klarinet. Nyní studuje obor klarinet na konzervatoři soukromé
univerzity ve Vídni a hraje v různých výběrových orchestrech v Rakousku (Rakouská
dechová filharmonie, Národní mládežnický
dechový orchestr, Symfonický dechový orchestr Retz).

a I. vicemistryně Evropy v pódiových
skladbách v roce 2012 (baton – juniorky)
• Titul II. vicemistryně České republiky a IV. místo na mistrovství světa
v mažoretkovém sportu v roce 2013
(baton – juniorky)
• Titul Mistryně České republiky v roce
2014 (baton – děti)
• Titul II. vicemistryně České republiky
a IV. místo na Mistrovství Evropy a světa
v roce 2014 (baton – kadetky)
• Titul Mistryně České republiky,
II. vicemistryně Evropy a světa v roce
2014 (baton – seniorky)
Za těmito úspěchy stojí nejen celoroční
dřina děvčat v tělocvičně a velká podpora Města Dačice i ostatních sponzorů,
ale především trenérské vedení pod taktovkou choreografek Nikoly Krebsové,
Zuzany Kuchtové, Anety Novotné a jejich
asistentek Dany Rychlíkové, Soni Novákové
a Ilony Novotné.

Mažoretky Cheerladies Třebíč

DM-Studio Mažoretky Dačice

Mažoretky Dačice založila v roce 1999
paní Martina Doležalová jako kroužek při
Domu dětí a mládeže v Dačicích. Za celou svoji existenci procestovaly dačické
mažoretky řadu zemí a vystupovaly na
různých festivalech či soutěžích. Mezi
navštívené země patří Rakousko, Polsko,
Francie či Chorvatsko. V současné době se
řadí mažoretky z Dačic k absolutní špičce
v mažoretkovém sportu nejen v národním měřítku a na soutěže se připravuje
5 věkových kategorií děvčat – přípravka (do
6 let), děti (6 – 8 let), kadetky (8 - 11 let), juniorky (12 – 14 let) a seniorky (15 a více let).
Celkem se mažoretkám věnuje více než 70
děvčat.
Mezi nejvýznamnější úspěchy děvčat,
pokud nepočítáme četné medailové pozice
z nepostupových soutěží a festivalů, za posledních 5 let patří:
• Titul I. vicemistryně Evropy
v mažoretkovém sportu v roce 2010
(show - kadetky)
• Titul Mistryně otevřeného mistrovství
Maďarska v roce 2011 (baton – juniorky)
• Tituly I. vicemistryně České republiky

Mažoretky Cheerladies Třebíč byly založeny v roce 1992 Simonou Kohoutovou.
Za dobu své existence soubor zažil mnoho krásných okamžiků a úspěchů. K nejvýznamnějším úspěchům patří Titul Mistr
Evropy v disciplíně Pom Pom a Absolutní
Mistr Slovenska v roce 2001. Ze zahraničních zemí navštívil Velkou Británii, Belgii,
Německo, Polsko, Rakousko, Francii a Itálii.
Mažoretky úzce spolupracují s Dechovým
orchestrem ZUŠ Humpolec a ZUŠ Chotěboř.
Taneční studio prošlo řadou organizačních změn. Nejprve pracovalo při Domě
dětí, později pod ZUŠ Resonance. V současné době je sdružením a samostatně tvořící
organizací. Finanční prostředky soubor získává z členských příspěvků a sponzorských
darů. V současné době zde trénují dívky ve
věkových kategoriích děti, kadetky a juniorky. Poslední čtyři roky se mažoretky úspěšně účastní různých mažoretkových soutěží,
pořádají víkendová soustředění, vymýšlejí
a vytváří nové kostýmy a různé motivační
aktivity pro dívky. Novinkou posledních let
jsou sóla, dua a malé formace, kterých se
také účastní. Hudební materiály, stejně jako
prezentaci si soubor zařizuje sám. Má mnoho asistentek, z řad bývalých mažoretek,
které stále se souborem úzce spolupracují
a společně tvoří fungující team. V současné době má soubor Mažoretek Cheerladies
Třebíč dvě aktivní trenérky.
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Co je nového na Základní škole Komenského
Školní akademie 2015
Již tradiční součástí oslav výročí naší školy jsou Školní akademie
– letošní, šestá, proběhla 5. a 6. května v MěKS. A my při pohledu
zpět můžeme jenom chválit.
Úžasné, skvělé, báječné, krásný podvečer strávený s učitelkami
a dětmi ZŠ Komenského. Důstojná oslava 120. výročí otevření budovy školy. Děti si s chutí a elánem užívaly svá vystoupení, diváci
se dobře bavili a pomáhali vytvářet výbornou atmosféru na naší
přehlídce „dětské a učitelské tvořivosti“. My organizátoři ze školy
jsme trnuli a drželi si pěsti. Máme to za sebou a podle ohlasů
můžeme říct, že to bylo úžasné, skvělé, báječné... prostě OK! Škola
se za nás určitě nestyděla.
Děkujeme za obrovský kus práce našim vyučujícím, dětem a jejich rodičům. Děkujeme za výbornou spolupráci s MěKS Dačice. No
a snad za pět let - na shledanou.
Doplňujeme výuku o:
Přednášky
Netradiční přednáška od opravdu povolaných - žáci 2. stupně
se seznámili s životem v Dětském domově se školou, střediskem
výchovné péče a základní školou, Jihlava. Do tohoto domova jsou
umísťovány děti (dívky i chlapci) plnící povinnou školní docházku
s diagnostikovanou poruchou chování, kterým byla: nařízena
ústavní výchova, uložena ochranná výchova, uloženo předběžné
opatření, nebo jsou zde dobrovolně. Mgr. Floriánová a Mgr. Honzárek s dvěma dětmi pro nás zajistili v rámci preventivních aktivit
besedu velmi interaktivní. Vychází při svých aktivitách z faktu, že
informace sdělované dětem prostřednictvím jejich vrstevníků
jsou pro ně přijatelnější než mentorování dospělých. Opravdu
podnětné. Děkujeme.
Exkurze do humpoleckého pivovaru
Žáci devátých ročníků a 8. C navštívili, v rámci výuky chemie,
pivovar v Humpolci. Zde se detailně seznámili s procesem výroby
piva. Průvodci je seznámili s historií objektu i samotného vaření
piva, provedli je prostorami pivovaru. Velmi oblíbená exkurze do
věhlasného rodinného pivovaru opět nezklamala.
Soutěžíme a jde nám to:
Výborné výsledky v biologické olympiádě
23. dubna proběhlo okresní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. ročník). V J. Hradci naši školu reprezentovali dva žáci
6. ročníku. T. Přívětivý se umístil na 17. místě. M. Urbanec obsadil
krásné 1. místo a tím postoupil do krajského kola, které se bude
konat v Č. Budějovicích. Do dalšího kola mu přejeme hodně štěstí
a též mu patří VELKÁ GRATULACE!!!

Školní družina nezůstává pozadu
Krásné sluneční odpoledne 16. dubna využili ve školní družině
v souvislosti se Dnem Země k prověření znalostí o přírodě. Paní
vychovatelky připravily pro děti přírodovědný kvíz o sedmi otázkách, které byly rozmístěny po celé zahradě. Odpovědi se dařily.
Odměny nechyběly.
29. dubna jsme slavili v družině „čarodějnice“. Na školní zahradě
se sešli rodiče, babičky, sourozenci a děti ze ŠD, aby využili
odpoledne na společné posezení a pobesedování při opékání
špekáčků. Přišly i čarodějnice. Počasí jsme měli krásné. Nejhezčí
čarodějnici nebylo možné vybrat, protože se nám líbily všechny.
Moc!
Eva Macků, ředitelka

Stará škola fandila na MS v hokeji v Praze
V úterý 12.
května jsme
se vypravili do
Prahy na MS v
hokeji. V projektu
,,Vstupenky na MS
do škol“, kam
jsme se přihlásili a následně byli vybráni, jsme dostali omezený počet lístků na
zápas Lotyšsko – Francie. Moc jsme se těšili a náležitě připravili.
Transparenty Francie, vlaječkami naší země a pokřiky jsme povzbuzovali hráče na ledové ploše. S maskoty MS Bobem a Bobkem jsme
se zvládli i vyfotit a správně zařádit. Celá akce byla výborná a my
jsme moc rádi, že se nám podařilo na MS dostat.
Děkujeme paní ředitelce Evě Macků, že nám dovolila na MS jet
a panu řidiči Pavlu Heferovi z autobusové dopravy H – BUS za výbornou jízdu a milý přístup k nám.
Žáci ZŠ Komenského, Dačice

Mažoretky DDM Dačice vyhrály zlato
Dne 26. 4. se mažoretky DDM Dačice zúčastnily základního
kola REGION CUP Příbram v postupové soutěži MISTROVSTVÍ
ČR MAŽORETEK – MAC. Byly úspěšné ve všech kategoriích.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V úterý 12. května se žáci naší školy zúčastnili Dopravní soutěže
v Dačicích, a to v mladší i starší kategorii. Žáci se umístili v obou
kategoriích na prvních místech stejně jako v jednotlivcích. Obě
družstva postupují do okresního kola a patří jim veliká gratulace za
tak vynikající výkony.
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V kategorii dětí - MIMIBERUŠKY, pod vedením Anety Novotné ,získaly zlato a na semifinále v Hradci Králové 17. 5. si zajistily postup do celorepublikového kola. Kategorie juniorek dosáhla
v Příbrami stříbra. Kadetky byly rovněž stříbrné, ovšem na MČ
v Hradci Králové. Obě uvedené skupiny vede Zuzana Kuchtová
a Mgr. Soňa Nováková. Seniorky s trenérkami Nikolou Krebsovou a Danou Rychlíkovou byly bronzové, což je ve velmi vysoké
konkurenci úspěch. Tereza Baštářová na MČ dosáhla zlaté medaile.
Všechny skupiny postupují do finálového kola Mistrovství České
republiky mažoretek, které proběhne 29. 5. - 31. 5. 2015 v Jaroměři.
Děkujeme všem trenérkám za pečlivou přípravu a přejeme další
úspěchy.
Ilona Novotná

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, B. Němcové
Připomínáme si 200 let od narození Matěje Mikšíčka
3. února uplynulo 200 let od narození
dačického rodáka, národního buditele, novináře, sběratele lidové tvorby a spisovatele Matěje Mikšíčka. Při příležitosti tohoto
výročí jsme vyhlásili ve spolupráci s Městskou knihovnou Dačice literární soutěž,
ve které mohli naši žáci, inspirovaní dílem
M. Mikšíčka, napsat vlastní pohádkový příběh. Autorské čtení nejlepších žákovských
pohádek se uskuteční 23. června v 9:30 h
při slavnostním setkání v městské knihovně. Program doplní divadelní zpracování
Mikšíčkovy pohádky Roztrhané střevíce
v podání dramatického kroužku školní družiny a hudební vystoupení žáků ZUŠ Dačice. Vyvrcholením setkání bude křest nové
knihy Mikšíčkových pohádek Klipy Klap,
kterou vydala za přispění města Dačice
Městská knihovna Dačice.
Bohumil Havlík
Nové dětské hřiště
Hezké počasí vylákalo děti ze školní dru-

žiny ven, a tak si mohly vyzkoušet nové
dětské hřiště, které pro naši školu vybudovala firma Dřevoslav. Tímto děkujeme panu
Černému a věříme, že hřiště se dětem líbí
a budou na něm rády trávit svůj volný čas.
Alena Benešová
Oslava Dne matek
V neděli 10. května oslavily všechny maminky svůj svátek. Také letos je děti ze ŠD
za jejich lásku a starostlivost odměnily malým dárečkem v podobě květinového košíčku. Zároveň jsme se zapojili do projektu
PLACKOHRANÍ, a tak si děti pro své maminky mohly vyrobit magnetku nebo placku
na připnutí. Druháčci si pro změnu připravili pro milované maminky a pro všechny,
kteří se o děti s láskou starají poděkování
v podobě pásma písniček, tanečků, básniček
a vyprávění. V úterý 12. května pak s tímto
představením zpestřili dopoledne obyvatelům Domu s pečovatelskou službou
v Dačicích.
Jana Stachová, Jaroslava Dohnalová
a Jitka Procházková
Postup do okresního kola v dopravní
soutěži mladých cyklistů
V úterý 12. května se zúčastnili mladší
a starší žáci oblastního kola dopravní soutě-

že cyklistů v Dačicích. Mladší žáci z VI. A a VI.
B a starší žáci z VIII. A soutěžili s žáky ze šesti
základních škol ve znalostech pravidel provozu na pozemních komunikacích, které si
ověřili v testech a praktické části v běžném
silničním provozu. Mladší žáci skončili na
5. místě, starší žáci na 3. místě a postupují
do okresního kola soutěže ve Studené.
Pavel Janda
Obnovení včelařského kroužku
Od 14. května funguje na naší škole opět
včelařský kroužek. Jeho zřizovatelem je
nově místní organizace Svazu včelařů Dačice a jeho vedením byl pověřen Ing. Jaroslav
Pokorný. Kroužek je určen pro žáky dačických základních škol.
Připomněli jsme si Den Země
Na 22. duben připadá každoročně Den
Země. Na naší škole jsme si ho připomněli
5. května speciálním programem pro žáky.
Každý ročník se zaměřil na objevování jiné
oblasti přírody nebo její ochrany. Prvňáčky
čekala lesní pedagogika připravená Ing.
Kupcem, druháci se dozvěděli spousty
informací o včelách v pořadu Kamarádka
včelka, třeťáci si užili na pile v Peníkově
program Voda zázrak za humny, čtvrťáci
navštívili jízdárnu v M. Pěčíně, páťáci putovali po Vydří stezce s manželi Poledníkovými, sedmáci pro změnu s panem Jelínkem
údolím Moravské Dyje. Šesťáci poznávali
fungování meteorologické stanice v Kostelní Myslové. Cílem exkurze osmáků byla
skládka a kompostárna Borek firmy .A.S.A.
a deváťáci se vydali na roadshow Fakulty
rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech.
Poděkování patří Stanislavě Dvořákové
za koordinaci programu Dne Země a všem,
kteří se na jeho přípravě a zdaru podíleli.
Bohumil Havlík
Máte rádi poezii?
Žáci 3. ročníku ano. Dokázali to tím, že
si každý vybral dle své volby básničku, naučil se ji a tak se připravil na třídní recitační soutěž. A aby soutěž měla tu správnou
atmosféru, konala se v městské knihovně.
28. dubna se třeťáci „utkali“ mezi dětskými
knihami a moc se snažili. A jak vše dopadlo? Jako nejlepší recitátor byl vybrán Adam
Bárta, který si zvolil pěkně dlouhou básničku od spisovatele Jirouse. Druhým vybraným byl Honzík Havránek s básničkou o rybách a třetí byla Eliška Pechová s básničkou
o vodě.
Marie Urbánková
Ohlédnutí za VELIKONOČNÍM DATLOVÁNÍM 2015
Ve středu 22. dubna byla slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen nejlepším ukončena soutěž žáků naší školy v psaní na klávesnici - VELIKONOČNÍ DATLOVÁNÍ.
V kategorii nejmladších žáků si nejlépe vedla Petra Mandelíková ze IV. B. Mezi
mladšími žáky si nejlépe vedl Radek Kubeš

ze VII. B. Nejlepší mezi staršími soutěžícími
byla Lenka Riedlingová. Lenka je naší vedoucí závodnicí v ZAV HOUBAŘI (dosáhla
i na 1. místo mezi všemi žáky základních
škol v ČR, s hodnotou 8714 bodů). „Skokankou“ Velikonočního datlování se stala Julie
Pechová ze VI. B.
Jitka Krejčí
Turnaj ve stolním tenise
Krásné počasí neodradilo 22. dubna
milovníky stolního tenisu, kteří strávili odpoledne v naší tělocvičně. Žáci třetích až
pátých tříd spolu sehráli celou řadu zápasů.
Celkový počet hráčů byl 23, což nás velice překvapilo a mile potěšilo. První místo
si vybojoval Matyáš Doležal, žák 3. třídy, na
druhém a třetím místě byli páťáci Matyáš
Vágner a Radim Máša. Z děvčat byla nejúspěšnější Katka Cigaleová, která se umístila na krásném 5. místě. Všem hráčům přejeme, aby jim zájem o stolní tenis vydržel
a svoji hru si postupně zdokonalovali.
Marie Urbánková

Novinky
ze ZŠ Neulingerova

Soutěž TŘEBOŇSKÁ RŮŽE
V úterý 28. dubna se naši žáci zúčastnili
„Třeboňské růže“ - pěvecké a recitační soutěže v Třeboni.
Ve velké konkurenci mnoha žáků ZŠ praktických i ZŠ speciálních obstáli na výbornou
a získali celkem tři diplomy ve svých věkových kategoriích. V recitaci 1. místo Nikola
Jičínská, 3. místo Kristýna Pelantová a Radim Nosek.
Všem soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a vítězům srdečně
gratulujeme.
Den matek v naší škole
Odpolední posezení ke Dni matek se konalo v naší škole ve středu 13. května. Žáci
nižších ročníků připravili se svými vyučujícími pro maminky malé pohoštění a také
kulturní vystoupení, během něhož děti
nadšeně předvedly svoje recitační a pěvecké výkony.
Nakonec maminkám předaly květiny
a vlastnoručně vyrobené dárky a přání.
Chvíle strávené společně s našimi maminkami rychle utekly a domů všichni odcházeli plni příjemných dojmů a zážitků.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Školení finanční gramotnosti
Ve středu 23. 4. proběhla první ze čtyř částí školení finanční
gramotnosti pro studenty 3. ročníku a septimy. Rádi zveřejňujeme
postřehy lektorky Mgr. Lenky Urmanové ze společnosti EKOMA:
Projektem finanční gramotnosti pro střední školy se v Ekomě
zabýváme již třetím rokem. Přesto jsme tentokrát s kolegyní Hankou Benešovou vyrážely do Dačic s mírnými obavami. Čekaly nás
dvě třídy třetího ročníku. Trochu jsme se obávaly, jak se nám bude
se studenty spolupracovat – přece jen jsme zvyklé na mnohem
menší skupinu. Naše obavy se ale ukázaly jako plané. Dačičtí gymnazisté byli jedním slovem skvělí. Výborně pracovali, nad problematikou se do hloubky zamýšleli a výsledky své práce brilantně
prezentovali. Děkujeme! Obě jsme si dopoledne báječně užily a už
teď se těšíme na další seminář.
Lenka Urmanová, manažerka pro komunikaci,
lektorka finanční gramotnosti
Kryštof Blažek uspěl v okresním kole olympiády z matematiky
Primán Kryštof Blažek vybojoval
3. místo v okresním kole olympiády
z matematiky v kategorii Z6. Blahopřejeme.
Krajské finále poháru J. Masopusta
V úterý 28. 4. odjelo družstvo
chlapců z vyššího gymnázia na krajské finále v kopané, které je zaštítěno
známým českým fotbalistou Josefem Masopustem. Ve skupině jsme
hráli zápas s COP Sezimovo Ústí nerozhodně 1:1. Druhý zápas
jsme odehráli proti SPŠ a SOŠ Písek 0:2. Zde se projevila zkušenost
Píseckých, někteří jejich hráči hrají dorosteneckou ligu. Ve třetím
zápase proti Gymnáziu Prachatice zahráli naši hráči velice dobře,
vyhráli jsme 3:0 díky třem brankám, které vsítil D. Točík z oktávy.
Naše družstvo hrálo o třetí místo se SPŠ Tábor. V tomto zápase
vyhrálo fotbalovější družstvo Tábora, které vyhrálo 3:1, i když první
gól zápasu vsítil náš hráč M. Diviš. Naše družstvo obsadilo celkově
čtvrté místo, což je velice pěkné umístění.
Putovní výstava k 70. výročí založení OSN na Gymnáziu
Ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a s Městským

Úspěch kuželkářů

úřadem v Dačicích instalovala naše škola v prostorách chodby
4. podlaží putovní výstavu věnovanou 70. výročí založení OSN.
Výstavu tvoří pět bannerů, které zachycují významné mezníky
v historii této mezinárodní organizace a její aktivity v dnešním světě.
Návštěva senátora Miloše Vystrčila na dačickém gymnáziu
24. dubna bylo na naší škole ve znamení návštěvy senátora PČR
pana RNDr. Miloše Vystrčila, doprovázeného asistentem, panem
Ing. Miroslavem Brzkem.
Hlavním důvodem návštěvy naší školy byla přednáška a beseda
pana senátora se studenty předmaturitního ročníku, k tématům
„Politický systém ČR“ a „ČR a EU“ vybraným na základě zájmu
studentů a v souvislosti s aktuálně probíraným učivem v předmětu
společenské vědy po dohodě s vyučujícím Mgr. Lubošem Krátkým. Pan senátor Vystrčil ocenil všechny studenty za zájem, který
o danou problematiku projevili, a odměnil drobným dárkem
nejaktivnější účastníky diskuse, Gabrielu Kubešovou z 3. ročníku
a Vojtěcha Krajíčka ze septimy.
Kromě studentů se pan senátor setkal také s pedagogy školy,
a v neformální diskusi byla řeč o současné situaci naší školy
a našeho školství, ale také o obecnějších souvislostech dnešního
způsobu vzdělávání s potřebami současné a budoucí společnosti.
Vyučující přírodovědných předmětů představili panu senátorovi nové vybavení svých učeben pořízené díky projektu
„Počítačem podporované přírodovědné experimenty“. V učebně
fyziky připravili studenti Natálie Hotařová a Adam Trčka pod vedením svého vyučujícího PaedDr. Vladimíra Marečka ukázky
pokusů využívajících měřící sondy systému Pasco a zpracování
naměřených údajů na počítačích Apple. Pan senátor je původní
profesí učitel matematiky a fyziky, a tak nebylo divu, že se o tuto
problematiku živě zajímal. Dále jej zaujal vědecký mikroskop s kamerou značky Nikon, který je novou součástí vybavení biologie.
Vyučující biologie Mgr. Miroslava Chňoupková a RNDr. Alena Smejkalová demonstrovaly na několika preparátech, co všechno toto
zařízení dokáže.
Věřím, že se dopoledne strávené u nás panu senátorovi a panu
asistentovi líbilo, a děkuji jim za čas i za zájem, který naší škole
věnovali.
Aleš Morávek, ředitel

Jaký byl Den Země v MŠ Za Lávkami
Oblíbené hravé odpoledne pro malé i velké se konalo 18. 4. Tradiční akci, která
proběhla v areálu naší MŠ, pořádala MŠ Za Lávkami a občanské sdružení „Lávky“.

Ještě jsme nestačili si pořádně zažít
úspěch našich dorostenců při obhájení titulu mistra ČR družstev pro rok 2014/2015
a už je tady další zákusek. Dačický dorostenec Mojmír Holec a kunžacký odchovanec
(od podzimu 2015 již hráč Dačic) Josef Brtník nominovaní za ČR na mistrovství světa
družstev byli úspěšní a získali třetí místo
a bronzové medaile. V českém týmu byl
Mojmír Holec nejlepší výkonem 605 bodů
a Josef Brtník výborný výsledek celého
družstva (2368 bodů-nový rekord ČR) pečetil slušným výkonem 573 bodů.
Gratulujeme. Myslím, že nemusíme mít
o budoucnost dačických kuželek obavy.
Václav Zajíc, předseda oddílu kuželek
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I tento rok si mohli děti i rodiče vyzkoušet
své znalosti o přírodě a jejích obyvatelích.
Nechyběly ani další lákavé disciplíny, jako
byl Lov na mamuta nebo překonávání
různých překážkových drah. Děti také
poznávaly různé přírodniny pomocí
hmatových her. Letos jsme připravili i nová
stanoviště např. U vodníka Česílka, zábavné
třídění odpadů a malování květináčů.
U fotogalerie Ukliďme svět se stal atrakcí
sběrný vůz A.S.A. Radostným zážitkem
byla pro děti jízda na ponících v okolí
areálu zahrady. Odměnou za splnění úkolů

byly „zalávecké tolary“, které bylo možné
směnit za drobné dárky nebo dobroty.
Pro občerstvení bylo ještě připraveno
stanoviště s opékáním buřtů.
Tato oslava mohla proběhnout díky
rodičům dětí MŠ Za Lávkami, sponzorům,
dobrovolníkům a zaměstnancům MŠ Za
Lávkami v Dačicích. Děkujeme Městu Dačice
za finanční podporu a sponzorům: Generali a.s., Centropenu a.s. Dačice, Sparkasse,
A.S.A. Dačice, paní Homolkové (pekárna),
panu Folkovi (maso-uzeniny) za poskytnuté
sponzorské dary. Dále děkujeme rodičům
dětí naší MŠ Za Lávkami, členům občanského
sdružení „LÁVKY“, zaměstnancům MŠ Dačice, ZŠ Komenského Dačice, DDM Dačice
a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli
na zajištění organizace akce. Bez veškeré
této pomoci by Den Země v MŠ Za Lávkami
nebylo možné uskutečnit.
Milada Janoušková

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

PŘEJDĚTE K ČPZP A ZÍSKEJTE
BONUS 500 KČ NA PREVENCI!

Takovou spoustu bonusů a výhod
vám jen tak někdo nedá!
Pojišťovny slibují to samé. Ale jen ČPZP vám dá opravdu
něco navíc. Nejdříve vám dáme 500 Kč na prevenci
a pak už si vás budeme jen hýčkat. Nevěříte?
Jděte na cpzp.cz/205 a přesvědčte se.

kód pojišťovny
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S námi máte navíc...
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Den otevřených dveří v muzeu
V neděli 17. května proběhl v dačickém muzeu Den otevřených dveří, který je každoročně připravován k Mezinárodnímu dni
muzeí (18. 5.). Muzeum tentokrát zvalo na nově upravenou a rozšířenou expozici k výrobě kostky cukru a na nově instalovanou expozici grafiky Maxe Švabinského ve II. patře muzea. Dopoledne využívali možnost bezplatného vstupu převážně turisté, odpoledne hlavně Dačičtí. Muzeum si prohlédlo celkem 86 osob.
Expozice výroby první kostky cukru
na světě se nyní nachází ve třech místnostech prvního patra a je rozšířena
hlavně o ukázku staré cukrárny
a nástrojů používaných k výrobě cukrovinek. Zde patří naše poděkování
všem, kteří nám do cukrárny zapůjčili
nebo věnovali materiál: Ing. Miroslav Svoboda, Miroslav Pelikán,
Helena Chalupská, Marie Havlíková, Jitka Zichová, paní Vaňková,
paní Tardonová, paní Levová, paní Bílková, Ladislav Kořínek,
Kristýna Žaloudková, Milada Holubová, Věra Holakovská, Hana
Černochová, Helena Lišková, Vladimír Němec, Ludmila Macků,
pan Mach, Jiřina Štěpánová, Alena Kupcová. Svůj koutek mají na
výstavě i sběratelé hygienicky baleného cukru, je zde i ukázka interiéru pokoje s portréty manželů Radových. Mobiliář nám laskavě

zapůjčil dačický zámek.
Výběr z grafiky Maxe Švabinského je stálou expozicí muzea již
od jeho působení v prostorách františkánského kláštera, také na
zámku jsme expozici prezentovali. Tím, že jsme rozšířili „kostku
cukru“, museli jsme najít jiný adekvátní prostor pro Švabinského.
Díky pochopení kastelána státního zámku Mgr. Jana Mikeše jsme
pro tuto expozici získali dvě místnosti ve II. patře východního křídla
zámku. Po úpravě vznikly pěkné prostory, které kromě samotné expozice nabízejí navíc návštěvníkům i netradiční pohled na nádvoří
zámku a na dačickou věž.
Jinak si mohli zájemci prohlédnout stávající výstavu fotografií
Tomáše Kotouče Podmořský svět i netradiční fotografie Jiřího
Nováka a ostatní stálé expozice muzea.
Marie Kučerová,
ředitelka

Co se bude dít v knihovně v červnu a o prázdninách?
V červnu bude finišovat realizace řady projektů, informace o nich najdete níže. Co se týče provozních záležitostí, sobotní
provoz trvá do 30. června, přes prázdniny je v sobotu zavřeno a začíná se opět první sobotu v září, což je letos pátého.
PŘES PRÁZDNINY bude KNIHOVNA OTEVŘENA PODLE BĚŽNÉ
VÝPŮJČNÍ DOBY. Dovolené si pracovnice střídají, takže se stále budeme těšit na všechny, kdož si chtějí či potřebují půjčit knížku, ať
klasickou papírovou, nebo E-KNIHU.
I přes léto pokračuje projekt Lovci perel - Hra Lovci perel mění
čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu. V knihovně
jsou také k vidění obrázky dětí z MŠ Sokolská a MŠ B. Němcové,
které namalovaly v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Letošní ročník skončil v květnu pohádkou podle literární předlohy
o přátelství dvou žabáků Kvak a Žbluňk. V místním kole výtvarné
soutěže Les a příroda kolem nás, ve které malovaly obrázky děti
ze ZŠ Komenského, jsme vybrali obrázky, které budou v knihovně
k vidění do konce prázdnin. Drobné odměny zajistila knihovna ve
spolupráci s Infocentrem Dačice. Seznam vybraných prací a jména
dětí najdete na www.mkdac.cz/detske.
Projekt Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, do nějž jsou
zapojeni všichni žáci prvních tříd základních škol v Dačicích a prvňáčci ze ZŠ ve Starém Hobzí, vyvrcholí v pondělí 22. června v letní
čítárně knihovny slavnostním předáním knížky básniček Jiřího Žáčka. Celkem 111 dětí získá do své knihovničky odměnou za úspěšné
absolvování projektu původní českou novinku, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze
v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Vedle knížky
dostanou ještě jednu odměnu – a to pásmo z Večerníčků v podání
divadelního studia Tyláček.
Poděkování Podcestnému mlýnu
Jak většina čtenářů Zpravodaje určitě ví, u naší knihovny je velká zahrada s dvorkem, kterému říkáme letní čítárna. Chceme, aby
to byly příjemné prostory, kam může zavítat každý návštěvník
knihovny. Ale aby zde bylo útulno a dobře, chce to dost práce, a to
především na jaře. Velice jsme proto uvítali nabídku Podcestného
mlýna, že jejich klienti by nám v rámci dobrovolnické práce pomohli. Stalo se, jsme rádi a velice za pomoc děkujeme.
NOC LITERATURY V DAČICÍCH
Pátek 5. června 2015 19:00 - 22:00 h
Státní zámek Dačice - čte Ondřej TROJAN, Café Dalberg - čte
Jan MIKEŠ, Městská knihovna - čte Hanka KOCMÁLOVÁ, Pizzerie
U kmotra - čte Václava ZAMAZALOVÁ, Sportovní hala Dačice - čte
Hanka PAFKOVÁ.
Vydejte se s námi po stopách současné evropské literatury. Na
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zajímavých místech, v neobvyklém čase. Čtení probíhají paralelně
na všech místech v půlhodinových intervalech. Místa jsou blízko
sebe, takže je možné je za večer obejít všechna. Knihy Noci literatury v Dačicích 2015: Ron Lešem - Jestli je ráj, Paul Colize - Back up,
Emmi Itärante - Strážkyně pramene, Esther Gerritsenová - Žízeň,
Jakob Melander - Krvavý vítr. Srdečně zve MěK Dačice a partneři:
Státní zámek Dačice, Café Dalberg, Pizzerie U kmotra, Technické
služby Dačice a MěKS Dačice. Projekt organizují Česká centra a vychází z předpokladu, že literatura je jedinečným tvůrčím médiem
zachycujícím zásadní dialog mezi hlasy jednotlivců a hodnotami
společnosti. Vstupné na čtení je dobrovolné.
Pátek 26. 6. 2015 v 17:00 h – letní čítárna – prezentace projektu Příběhy našich sousedů
Přijďte se seznámit s prezentací VZPOMÍNEK PAMĚTNÍKŮ dvou
dokumentaristických týmů žáků dačického gymnázia. Nahráli
a zpracovali vzpomínky paní Libuše Kučerové (roz. Kůslové z Mutné) a pana Jana Simandla z Ostojkovic. Za přítomnosti pamětníků
se můžete seznámit s osudy lidí, kterým dějiny z učebnic zásadně
zasáhly do života.
První tým tvoří studenti Anna Vacová, Vojtěch Leupold, Radek
Pavlů a Denisa Hledíková. Druhý tým Sandra Heřmánková, Veronika Hájková, Aneta Hronová a Jana Vacková. Projekt realizuje
knihovna ve spolupráci s Gymnáziem v Dačicích a studenti se přihlásili mimo jiné také proto, že je baví práce v gymnaziální televizi
G-one a mohou využívat její technická zařízení.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Botanik pan Václav Větvička
uchvátil Dačice
Dne 6. 5. 2015 v podvečerním čase naše organizace Svazu
tělesně postižených pořádala besedu se známým botanikem
panem Václavem Větvičkou.
Beseda se konala v klubovně domu s pečovatelskou službou
a sešlo se 99 zvědavých posluchačů. Dvouhodinové posezení, při
kterém nám pan Větvička četl úryvky z knih a zavzpomínal na příhody, které se mu staly. Pak poradil a odpověděl na otázky jak pěstovat
a ošetřovat květiny a stromy. Posezení s touto celebritou se nám moc
líbilo. Za účast všem děkujeme. Těšíme se na další akce.
František Stejskal, předseda STP

www.dacice.cz

Absolventi 1. stupně výtvarného oboru ZUŠ Dačice
Daniel Částek si jako téma absolventské práce zvolil jeden ze
základních prvků výtvarného jazyka. Ve svém paneau Linie a čáry
představuje linku volně vedenou, linku konstruovanou podle
náhodně zvoleného klíče (princip podobný Zdeňku Sýkorovi), linku
litou či stříkanou (Jackson Pollock), šitou nití či stříhanou nůžkami,
vzniklou kolečky autíčka či kutálením míčku (Milan Grygar), otiskem
hrany papíru či jako slepotisk položeného provázku.
Dvojice Denisa Dohnalová a Barbora Hurťáková pracovaly
také s linií, ovšem jejich možná miliony linií se proměnily v plochu – finální rozměry Pocty panu P. H. jsou 147 x 252 cm, je to
84 čtverců o straně 21 cm, které dohromady složeny představují
tvář před nedávnem zesnulého umělce. Práce zajímavá tím, že
ač celek je naprosto konkrétní, mnohé jednotlivé části by obstály
i samostatně jako křehké abstraktní pocitové kresby.
Simona Lovětínská vycházela ve své absolventské práci z jedné
z kreseb, které původně zamýšlela předložit u talentových zkoušek
na uměleckou školu – rozhodla se však ke studiu jinému. Na výstavě
představuje Modifikace – jsou to kresebné, malířské, grafické
a materiálové variace původního námětu či jeho části, představuje
rozšířený pohled na ztvárnění reality.
Tvůrčí tandem Vojtěch Leupold a Radek Pavlů vytvořili prostorové krystalické útvary (motiv častý v díle Františka Kyncla) s principem řád, rytmus, chaos. Pokračovali výtvarným ohledáváním
vzniklých kompozic – kreslili stíny, malovali průhledy, vytvořili
sprayové „otisky“ i fotografické záznamy zajímavých detailů, zasahovali do původně monochromních struktur i barvou.
Anna Vacová se ve svém absolventském souboru zabývá obrazem a jeho proměnou. Intervence do obrazu je možná někdy
velice minimalistická a nezřetelná, jindy šokující a zásadní. Pominula přímo se nabízející proměnu Kolářovského typu, její zásahy
do obrazu spíše upomínají na jiného (nedávno zesnulého) tvůrce

Dalibora Chatrného.
Soubor Ptačí, který představuje Natálie Vejvodová, ukazuje
jen několik málo momentů z fenoménu, který lidstvo obdivuje
od pradávna. Fascinace letem ptačích hejn, křehkým a přitom
geniálně konstruovaným ptačím pírkem či úžasnou pestrostí
a barevností různých zástupců ptačí říše. Na tomto tématu je i velice
dobře vidět cesta od původně popisných realistických vyprávěnek
až k dílům s výrazným výtvarným a myšlenkovým přesahem.
Kromě absolventů představí na výstavě své práce i Eliška
Čechová, která absolvovala 2. stupeň již loni, s výtvarným tvořením se však nechtěla rozloučit a pokračovala tedy v SPD (studium
pro dospělé). Soubor s názvem Od reality k abstrakci představuje
výtvarné rozvádění původně snad až triviálního útržku reality
– zvětšením, výběrem fragmentu, převodem do malby, kresby,
koláže, grafiky i keramického reliéfu.
Absolventská výstava se koná v Městském muzeu a galerii
od 24. května do 7. června 2015.
Václava Zamazalová, ZUŠ Dačice

Dačický ZVONEČEK informuje
Letošní příměstské letní tábory pro členy Dačického ZVONEČKU se budou konat ve dvou
turnusech:
• Červenec 13. 7. – 17. 7. 2015
• Srpen 10. 8. – 14. 8. 2015
Cena jednoho turnusu 1 500 Kč.
Doufáme, že se nám tábory vydaří tak, jak v uplynulých letech
a všichni si je užijí. Moc se na Vás těšíme.
Kateřina Bartošová
--- inzerce ---

- velký výběr pánských sportovních košil
- nová kolekce dámských kostýmů, šatů,...
- velký výběr pánských obleků
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Vydařený výlet VU3V
Senioři Virtuální univerzity třetího věku se ve dnech 25.
- 26. 4. na pozvání Mgr. Zdeňky Špryncové z VU3V Ořechov
u Brna zúčastnili poznávacího zájezdu do Českého Krumlova.
S touto průvodkyní a jejím kolegou jsme poznali
detailně unikátní zámecké
barokní divadlo, všechny trasy zámku, prošli se parkem
a obdivovali sochy, kašnu, letohrádek Bellarie s výzdobou
třeboňského mistra Prokyše,
druhý den pak zámeckou knihovnu s výkladem, jak vznikaly první
knihy se zdobením, vazbou, zlacením, ilustrací, jejich restaurováním... Vystoupali jsme i na zámeckou věž a obdivovali jsme krásu
tohoto města ze všech stran. Oba dny byly náročné, ale úžasné. Navázané přátelství se skupinou z Ořechova bylo upevněno a my jsme
se spokojeni vrátili do našich domovů. V říjnu začínáme další semestr
na téma „Raná renesance v Itálii“, na který se moc těšíme.
Marie Havlíková, kulturní referentka

Čarodějnice v Borku
30. 4. se konal v Borku u Dačic čarodějnický slet, kterému
předcházel lampiónový průvod obcí. Po zapálení ohně si děti
opékaly buřty a vyčkávaly přílet čarodějnice, která dorazila
na svém koštěti.
Pro děti byla připravena stezka odvahy, kterou hravě zvládly
a následně byly odměněny laskominami. Touto cestou bych chtěla
poděkovat p. Vl. Lysému, který nám poskytnul zákoutí pro stezku
odvahy a samozřejmě i všem, kteří se podíleli na přípravě této události.
Věra Hlaváčková, předseda Spolku Borek

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 6/2015

Jedenáctý ročník Dačického
víceboje družstev vyhrála
potřetí za sebou KUROZA
2. května 2015 se na střelnici Zahrádecký les v Dačicích sjelo dvanáct tříčlenných družstev, která bojovala o hodnotné
ceny od sponzorů. Závod byl vypsán na 60 terčů pro každého střelce, celkem 180 terčů pro družstvo. Střílelo se ve třech
disciplínách: Lovecké baterii 20 terčů, Loveckém kole 20 terčů a Zajíci s terči 20 terčů (8+12).
Letos poprvé od založení střeliště
Zajíc s terči byl vyměněn plechový zajíc
za nového, protože starý byl od broků
natolik zohýbaný, že docházelo často
k závadám.
Závod probíhal ve velmi přátelské
a pohodové atmosféře. Myslivci, kterých je ze všech závodníků většina, si
závod a zápolení v loveckých disciplínách vysloveně užívali.
Družstvo KUROZA se střelci Bláha Jan, Štefl Jaroslav a Štefl Jiří
potřetí za sebou vybojovalo první místo s celkovým výsledkem 131
zásahů. Mladý tým z Jemnice ve složení Bajgl, Fukal, Tesař se každý
rok posouvá výsledkovým pavoukem nahoru a letos s celkovým
počtem 127 zásahů obsadil druhou příčku. Na třetím místě skončilo družstvo Kunžak ve složení Tůma, Janák, Tomíšek se stejným
počtem 127 zásahů, ale s horším výsledkem na střelišti Zajíc s terči.
Všem zúčastněným družstvům děkujeme za věrnost dačické
střelnici a již teď se těšíme na první soutěž v novém střeleckém kalendáři 2016 – Novoroční pohár, kterou pořádá Střelecký klub Dačice na střelnici Zahrádecký les.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu
--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL
Hathajóga je opět zpátky, tentokrát každé pondělí
od 17 hodin. Jako novinku jsme připravili lekce
indoor cyclingu a redukční kurzy.
I letos připravujeme pro Vaše děti PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY. První tábor má název
„POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY“.
Termín je 20.-24.7.2015, vede jej Mgr. Jana
Vrbová. Dalším táborem je SPORTOVNĚ
TURISTICKÝ TÁBOR v termínu 17.-21.8.2015.
Vedoucím bude sportovní instruktor Petr Konrád.
Na děti čeká spousta zábavy, hry, soutěže, tvůrčí
dílna a mnoho dalšího. Určeno pro kluky i holčičky
do 5. třídy, i šikovné předškoláky. Cena je STEJNÁ
JAKO LOŇSKÝ ROK= 1 600 Kč, v ceně jsou obědy,
dvě svačinky denně, pitný režim, materiály do tvůrčí
dílny. Pro sourozence nabízíme zvýhodněnou cenu
1 500 Kč za dítě. Přihlášky a platba v kanceláři
Sportcentra Rockhill.
5.-7.6. SLEVA NA VŠECHNY DRUHY PIZZ
Tento víkend potěšíme všechny mlsné jazýčky 10%
slevou na pizzy! Jazýčky smočíme v Jägermeisteru
s colou.
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12.-15.6. VÍKEND PLNÝ ŘÍZKŮ
Těšte se na nejrůznější řízkové variace
pro masožravce i vegetariány! To celé zapijeme
Tullamorkou v akci.
19.+ 21.6. MOJITO VÍKEND
20.6. UZAVŘENÁ SPOLEČNOST
Z důvodu soukromé akce bude bar s restaurací
uzavřen. Squash, sporty a rozvoz jídel bude v provozu
bez omezení.
26.-30.6. ZMRZLINOVÉ POKUŠENÍ ZA HUBIČKU
27.6. GRILOVÁNÍ S PAVLEM URBANCEM
Od 20:00 hodin nám zahraje Pavel Urbanec a k tomu
zakousneme grilované dobroty z naší kuchyně. Vstupné
dobrovolné. Doporučujeme včasnou rezervaci stolu.

3.-5.7. SLEVA NA VŠECHNY DRUHY PIZZ
Tento víkend potěšíme všechny mlsné jazýčky 10%
slevou na pizzy! Jazýčky smočíme v Jägermeisteru.
V naší restauraci nabízíme k zapůjčení různé druhy
společenských her. Přijďte si s kamarády či rodinou
zahrát a strávit u nás příjemné odpoledne.
Více informací na: www.sportcentrumnaskale.cz,
384 971 440, sportcentrumdacice@seznam.cz
www.facebook.com /SportcentrumRockhill

www.dacice.cz

Letní tábory DDM Dačice 2015
DDM Dačice organizuje 2 typy letních táborů - příměstské
a pobytové. Příměstské tábory patří k velice oblíbeným a plně obsazovaným. Jsou důkazem toho, že i uprostřed našeho města se
dá udělat pěkný tábor. Děti čeká zajímavý program plný soutěží,
sportu a her. K programu patří výlety po okolí, návštěva jízdárny
v M. Pěčíně, pobyt na koupališti, cvičení tělíček i hlaviček a nějaký
ten zážitek v podobě kulturního vystoupení nebo dobrodružství.
Příměstské tábory
Program zajišťujeme denně od 8:00 do 16:00 h. Hlavní vedoucí:
Ilona Novotná (tel. 773 039 996)
• 1. běh - PO STOPÁCH DAČICKÝCH POVĚSTÍ - pro malé mažoretky
Termín: 1.7. – 4.7., cena: 1 300 Kč
• 2. běh – CESTA KOLEM SVĚTA - pro děti od 6 do 14 let
Termín: 6.7. – 10.7., tábor je obohacen o výuku angličtiny.
Cena: 1 400 Kč pro děti z kroužků DDM a 1 600 Kč pro ostatní
• 3. běh – AFRIKA HROU - pro děti od 6 do 14 let
Termín: 13.7. – 17.7., cena: 1 300 Kč pro děti z kroužků DDM
a 1 500 Kč pro ostatní
Pobytové tábory Dolní Radíkov
Hlavní vedoucí: Bc. Bačáková Jaromíra (tel. 723 788 736)
• 3. běh – 20.7. – 30.7. – CESTA DO ŘÍŠE SNŮ - od 4. do 9. tříd
Cena: 3 500 Kč pro kroužkové děti DDM, 4 000 Kč pro ostatní
zájemce
• 5. běh – 10.8. – 14.8. – ŠUPEM ZPÁTKY DO POHÁDKY - od 5 let do 3. tříd
Cena 1 800 Kč pro kroužkové děti, 2 300 Kč pro ostatní zájemce
Přihlášky na tábory jsou k dispozici v kanceláři DDM do 15. 6.
Ilona Novotná

V dačickém kině si vybere každý
Blíží se nám začátek léta, ale i na červen jsme pro vás
v dačickém kině připravili celou řadu zajímavých akcí.
Kromě tradiční filmové produkce,
která i v červnu zahrnuje téměř
všechny filmové žánry, takže
nebude chybět nová česká komedie Život je život, dobrodružný
Jurský svět, nebo válečné Dítě číslo 47, jsme připravili také dvě
speciální akce.
Tu první by rozhodně neměly minout všechny holky, dívky, slečny
a paní! Už v neděli 7. června se totiž budou mít možnost při návštěvě projekce americké hudební komedie Ladíme 2 nechat zdarma
nalíčit od profesionálních maskérek kosmetické firmy Oriflame.
A v červnu máme i něco pro pány – 21. června totiž budeme
mít v našem kině pánskou jízdu! Při zakoupení vstupenky na akční
film Gunman muž na odstřel, totiž dostanete každou druhou
vstupenku úplně zdarma! Do kina tak můžete vzít třeba kamaráda,
bráchu nebo tátu a jeho lístek vás nebude stát vůbec nic.
A na konec školního roku tady máme něco pro úplně celou
rodinu, 28. června se totiž v našem programu poprvé objeví kreslení Mimoni, které určitě budete znát z populárních animáků Já
padouch.
Tak neváhejte a navštivte i v červnu dačické 3D Kino. Více
o připravovaném programu se dozvíte také na našich webových
stránkách www.kinodacice.cz. Těšíme se na vás.
Milan Krotký

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

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
31. 5.

9:30 h

žáci

Dačice - Čtyři Dvory Č.B.

14. 6.

9:30 h

žáci

Dačice - Kunžak - Studená

13. 6.

10:00 h

dorost

Dačice - Chotoviny Táborsko

6. 6.

10:15 h

muži KP

Dačice - Třeboň

Oddíl volejbalu:
3.6., 17:30 h - KP ženy - kurt u haly - Dačice - TJ Slovan Č. Budějovice
Oddíl SPV:
5. 6. - Dačická 14, 17:30 h, start Na Peráčku
6. 6. - Brána Podyjí
Odddíl tenisu - KP - muži - tenisové kurty
30. 5., 9:00 h - Dačice - LTC Humpolec „B“
20. 6., 9:00 h - Dačice - SKP Č. Budějovice
Měsíc červenec je prázdninový, odpočinkový, a tak i my, výkonný
výbor TJ Centropen Dačice, Vám všem sportovcům, zejména mládeži, přejeme načerpání sil do dalších podzimních soutěží, příjemné a bezúrazové prázdniny, našim milým fanouškům, příznivcům
a sponzorům krásné a pohodové léto.
Výbor TJ Centropen Dačice

Po roce Branou Podyjí
Dne 6. června pořádá TJ Centropen Dačice již 26. ročník
turistického pochodu Branou Podyjí na kole i pěšky.
Pro účastníky jsou připraveny trasy jak pro cyklisty, tak pro pěší.
Cyklotrasy od 31 do 56 km. Zájemci o trasy pro pěší si mohou vybrat od 10 do 50 km. Zvláštní trasa pro rodiče s dětmi - 7 km. Na
této trase je připraveno opékání buřtů pro děti. Vyrážíme ze sokolovny, kde je též cíl. Pěší trasy od 6:00 do 14:00 h. Dětská trasa
společný odchod v 9:30 h. Cyklotrasy 8:00 – 9:00 h. Podrobné propozice jsou na Infocentru nebo na telefonu 728 656 780 p. Šuler.
Na účastníky pohybu v krásné jarní přírodě se těší pořadatelé z TJ
Centropen Dačice oddíl SPV.
Václav Šuler

Důležitá výzva

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v Brně znovu přešetřuje úmrtí P. Vladimíra Koukala, který zemřel 26. 9. 1961 v kapli sv.
Karla Boromejského ve Vanově u Telče.
Některé okolnosti úmrtí mladého novokněze,
telčského kaplana, vzbuzují i po letech určité pochybnosti přesto, že prozatím nebyly nalezeny
přímé důkazy, které by zvrátily závěr, že byl zabit
po úderu bleskem.
Prosím proto naléhavě všechny, kteří by po
letech chtěli podat jakékoliv svědectví o této tragické události,
a mohli tak pomoci jejímu objasnění, aby se přihlásili na telefonním
čísle 974 622 439 (ÚDV Brno).
Jana Burdová, Dačice

Náklad: 3100 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků
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Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 6/2015, ročník čtvrtý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3. června, středa, 18:00 h, Státní zámek
PODVEČER S FLÉTNOU A KYTAROU
Mariia Mikhailova - flétna, Libor Janeček kytara
nádvoří zámku, v případě nepřízně počasí
schodišťová hala
vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 80 Kč

3D Kino Dačice
3. června, středa, 19:00 h
DEN BLBEC, krimi komedie, 2D
115 min., české titulky, vstupné 90 Kč
5. června, pátek, 19:00 h
ŽIVOT JE ŽIVOT, komedie, 2D
98 min., česky, vstupné 110 Kč
7. června, neděle, 19:00 h
LADÍME 2, hudební komedie, 2D
115 min., české titulky, vstupné 90 Kč
NECHTE SE ZDARMA NALÍČIT OD ORIFLAME

17. června, středa, 10:00 h
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA, 2D
97 min., česky, vstupné 50 Kč

21. června, neděle, 19:00 h
GUNMAN MUŽ NA ODSTŘEL, akční, 2D
137 min., české titulky, vstupné 100 Kč
PÁNSKÁ JÍZDA 1+1 VSTUPENKA ZDARMA
24. června, středa, 19:00 h
DÍTĚ ČÍSLO 44, válečné drama, 2D
137 min., české titulky, vstupné 100 Kč

6. června, sobota, 19:00 h
X. DAČICKÁ MUZEJNÍ NOC
13. června - 30. srpna
PSALI, PÍŠEME, PÍŠOU
aneb vývoj psacích prostředků
k 75. výročí plnicích per v Dačicích
Vernisáž 13. 6., 14:00 h

28. června, 17:00 h a 1. července, 18:00 h
MIMONI, animovaný, 3D
92 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč

Městské kulturní středisko
2. června, úterý, 19:00 h, hlavní sál MěKS
PODIVNÉ DUETO
repríza nové hry DS TYL
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč

na závěrečné vystoupení předškolních oborů První krůčky
k hudbě a Rytmické krůčky.

Hostem budou také žáci Hudební školy
Yamaha z J. Hradce. Těšíme se na Vás

14. 6. od 14:30 h bude v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích další větrání kostela
a varhan, nazvané Lidéřovice před 70 lety.
Zaposloucháme se do četby vzpomínek
P. Raimunda Melzera, který se v Lidéřovicích
narodil v roce 1937. Jeho dětství bylo poznamenáno 2. sv. válkou, po které byla celá
rodina odsunuta do západního Německa. On se v dospívání rozhodl pro kněžství
a svému poslání zůstal celý život věrný. Pokud zdraví P. Melzerovi dovolí, aby přijel (jak
slíbil), bude možnost také mu klást otázky.
Hudební část větrání obstará pěvecký sbor
mladých „Iuventus“ z Jihlavy, který vede
P. Christian Pšenička, O. Praem.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI

14. června, neděle, 15:00 - 17:00 h
AGAPÉ – setkávání všech generací
Hostem odpoledne bude o. Jaroslav Pezlar.
Při kávě, čaji a pohoštění proběhne projekce fotografií a vyprávění s názvem „Bazilika
sv. Petra v Římě“. K dispozici bude též herna
pro děti a stolní společenské hry.
Občerstvení zajištěno.
21. června, neděle, 15:30 h
DEN OTCŮ aneb tatínci si poradí

"

Větrání v Lidéřovicích

ZŠ Neulingerova Dačice
Vás zve 24. 6. od 12:00 do 17:00 h na

Katolický dům

26. června, pátek, 19:00 h
SAN ANDREAS, dobrodružný, 3D
133 min., české titulky, vstupné 130 Kč

Hudební škola Yamaha v Dačicích Vás
srdečně zve 15. 6. v 16:00 h
do sálu Katolického domu

Městské muzeum a galerie

do 7. června
BAREVNÁ PALETA
výstava prací absolventů výtvarného oboru
ZUŠ Dačice

19. června, pátek, 19:00 h
JURSKÝ SVĚT, dobrodružství, 3D
125 min., český dabing, vstupné 135 Kč

náhradní program v KD).

25. června, čtvrtek, 19:00 h, hlavní sál MěKS
VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč

do 30. června
NEOBYČEJNÉ POHLEDY NA OBYČEJNÉ
VĚCI
(fotohádanky)
Výstava fotografií Jiřího Nováka na chodbě
muzea je spojena s kvízem

14. června, neděle, 19:00 h
EX MACHINA, sci-fi, 2D
108 min., české titulky, vstupné 100 Kč

Odpoledne pro všechny tatínky, dědečky
a jejich rodiny. Sraz v Katolickém domě.
Čeká nás cca 1,5 km dlouhá výprava do přírody. Buřty s sebou (za nepříznivého počasí bude

Můžete si zaskákat na trampolíně,
vyzkoušet teplotu vody v bazénu, prolézt dětské hřiště, podívat se, jak funguje
interaktivní tabule, zahrát si fotbálek,
ochutnat bramboráky nebo si odpočinout ve snoezelenu.
Těšíme se na vaši návštěvu!
KOŘENI VOD KOŘENA (KvoK) zahrají
v klubu Kostka Dacice v sobotu 6. 6. od
19:00 h - venkovní hudební posezení
(oheň, buřty, hudba, zpěv...) Za deště uvnitř.

"

ANKETA

Dačického cukrování 2015

MěKS Dačice vyhlašuje u příležitosti konání osmého ročníku letní slavnosti Dačické cukrování anketu. 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 26. června do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.
Slosování správných odpovědí proběhne v sobotu 27. června ve 14:00 h při zahájení slavností.

Anketní otázka: V kterém roce se konal první ročník Dačického cukrování?

A/ 2009
Údaje pro slosování

Jméno, příjmení:
Adresa:
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B/ 2008

C/ 2010

