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Zdarma do kaž dé rodiny
Kvě ten 2010

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

na svém 98. zase dání konaném 27. 4. 2010 mimo jiné:
• doporučila ZM schválit darování souboru movitých
věcí určených k zajištění zdravotní péče v nemocnici
v Dačicích společnosti Nemocnice Dačice a. s.

se se jde na svém 24. zase dání ve stře du 23. června
2010 v 18:00 h v sále Mě KS

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 23. zase dání konaném 28. 4. 2010 mimo jiné:
• schválilo darování souboru movitých věcí určených
k zajištění zdravotní péče v nemocnici v Dačicích
společnosti Nemocnice Dačice, a. s. za podmínek
uvedených v návrhu darovací smlouvy předložené
společností Nemocnice Dačice, a. s.
• schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši
Kč 50.000,-- na podporu soutěže mažoretek „Dačický
pohár aneb kde vznikla kostka cukru“ , která se bude
konat v říjnu 2010
• schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
města ve výši Kč 93.600,-- na obnovu kulturních
památek v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových
zón v roce 2010
• schválilo poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
města na rok 2010
• schválilo bezúplatný převod části pozemku p. č.
1402/3 o výměře 409 m 2 v k. ú. Chlumec u Dačic od
Jihočeského kraje; pozemek je zastavěn chodníkem
ve vlastnictví města

RADA MĚSTA
na svém 97. zase dání konaném 21. 4. 2010 mimo jiné:
• schválila výroční zprávu společnosti Technické služby Dačice s. r. o. za rok 2009; zisk ve výši Kč
188.544,88 byl převeden na účet 428 – nerozdělený
zisk minulých let
• schválila zprávu o hospodaření společnosti Městské
lesy Dačice s. r. o. za rok 2009; zisk ve výši Kč
33.731,07 byl částečně převeden na účet zákonného
rezervního fondu a částečně na účet nerozdělený zisk
z minulých let
• schválila rozpočtové opatření č. 6/2010 v těchto objemech: příjmy 230,46 tis. Kč, výdaje 2.165,46 tis. Kč,
schodek rozpočtu 1.935,-- tis. Kč
• schválila poskytnutí záštity představitele města ve výši Kč 2.000,-- na VI. ročník střelecké soutěže družstev v brokovém víceboji
• schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování
projektové dokumentace akce „Chodník Borek včetně
lávky pro pěší“ s WAY project s. r. o. J. Hradec
• schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování
projektové dokumentace akce „Komunitně správní
centrum Dačicka“ s P-atelier JH s. r. o. J. Hradec

na svém 99. zase dání konaném 3. 5. 2010 mimo jiné :
• schválila rozpočtové opatření č. 8/2010 v těchto
objemech: příjmy 23,40 tis. Kč, výdaje 23,40 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o dílo na výměnu plynových kotlů v OCA s firmou NB T OP s. r. o. T řebětice
za cenu Kč 352.682,-- s DPH
• schválila poskytnutí záštity představitele města ve
výši Kč 2.000,-- na 9. ročník soutěže „O malý štít
města Dačic“ a Kč 2.000,-- na 11. ročník soutěže
„O štít města Dačic“ ; atletické závody každoročně
pořádá ZŠ v ul. Komenského v Dačicích
• schválila poskytnutí záštity představitele města ve
výši Kč 2.000,-- na volejbalový turnaj smíšených
družstev, který pořádá SK TEXI Dačice
• vzala na vědomí vyhodnocení činnosti koupaliště
v Dačicích v roce 2009 a ceník vstupného platný od
1. 5. 2010
• schválila uzavření smlouvy o dílo na opravy místních
komunikací v Hostkovicích s REACOM s. r. o. Třebíč za cenu Kč 938.040,-- včetně DPH
• vzala na vědomí zprávu o revizi právních předpisů
města na rok 2010
• schválila výměnu bytu č. 18 v Bratrské ulici č. 175/I
o velikosti 2+1 za byt č. 5 v Bratrské ulici č. 304/I
o velikosti 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou od 1. 6. 2010 za vzájemně dohodnuté
nájemné ve výši Kč 40,-/m 2 podlahové plochy.

Město Dačice
Krajířova 27, 380 13 Dačice

OZNÁMENÍ
o záměru

pronajmout nebytové prostory
tj. kancelář č. 127 o ploše 16,19 m 2
a spole čně užívané prostory chodby,
schodiště a soc. z aříze ní

v Obchodním centru Antonínská 15/II
v Dačicích.
Informace podají pracovníci odboru správy budov
MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I,
v kanceláři č. 201, nebo na tel. č. 384 401 234.
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Naše odpady v roce 2009
Odpadová bilance loňského roku s sebou přinesla
několik pozitivních skutečností. Podívejme se ve stručnosti na dva podsystémy odpadového hospodářství města
Dačice.
Dominantní podíl na celkové produkci odpadů si
zachoval (a je to pochopitelné) směsný komunální odpad.
Pozitivním určitě je, že nedošlo k žádnému výraznému
nárůstu jeho množství (toto se pohybuje v posledních
letech s mírnými výkyvy okolo hodnoty 2 000 tun) a že
se snížil jeho podíl na celkové produkci odpadů (77 %
směsného komunálního odpadu oproti 80 % v letech
předchozích).
Za jeden z možných ukazatelů našeho „ekologického“ povědomí lze považovat kvalitu a stupeň třídění
odpadů.
V této souvislosti za zmínku stojí pokračující výrazný meziroční nárůst množství vytříděných využitelných
odpadů (rok 2007 - cca 201 t, rok 2008 - cca 243 t, rok
2009 - cca 321 t), jakož i jeho vzrůstající podíl na celkové produkci odpadů (rok 2007 - 8,0 %, rok 2008 - 9,8 %,
rok 2009 - 12,3 %).
Ekonomické ukazatele komunálního odpadového
hospodářství nejsou v České republice systematicky
sledovány. Jedním z mála zdrojů, kterého můžeme využít
pro srovnání „dačických“ výsledků s výsledky ostatních
obcí v oblasti nakládání s komunálním odpadem, je
příspěvek RNDr. Martiny Vrbové, Ph.D., (EKO-KOM,
a. s.) přednesený na 10. ročníku konference ODPADY
A OBCE (Hradec Králové, 10. - 11. 6. 2009).
Zmiňovaný příspěvek uvádí, kromě jiného, i některé
údaje dokladující ekonomické výsledky obcí České republiky při nakládání s komunálními odpady v roce 2008
(republikové údaje za rok 2009 nebyly dosud publikovány). Podívejme se tedy, jak si vedeme v celorepublikovém srovnání.
Průměrné náklady obcí na tříděný sběr:
96,30 Kč/obyvatel/rok
(Dačice - 74,80 Kč/obyvatel/rok)
Průměrné náklady obcí na směsný komunální odpad:
560,70 Kč/obyvatel/rok
(Dačice - 401,00 Kč/obyvatel/rok)
Průměrné náklady obcí na provoz sběrného dvora:
101,50 Kč/obyvatel/rok
(Dačice - 89,50 Kč/obyvatel/rok)
Průměrné náklady na nebezpečné odpady:
16,00 Kč/obyvatel/rok
(Dačice - 23,40 Kč/obyvatel/rok)
No a jak bychom měli komentovat skutečnost, že
těch odpadů máme více než v roce předchozím (rok 2008
- cca 2 485 t, rok 2009 - cca 2 617 t)? Napadá mě jeden
komentář. Je dobře, že nám tyto odpady skončily v na-
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šem systému nakládání s komunálním odpadem, je
dobře, že nám neobohatily kategorii obecně známou pod
názvem „černé skládky“ .
Závěrem se nabízí otázka: „Kam budou dačické
odpady směřovat v roce letošním a letech budoucích?“
To záleží jen a jen na nás - na tom, jaké podmínky nám
město vytvoří a na tom, jak my, občané, dokážeme těchto
podmínek využít.
RNDr. Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Pokračování spolupráce MěÚ
se SOUzas v Dačicích
Ve dnech 22. a 27. dubna 2010 proběhly na SOU
zemědělském a služeb v Dačicích další přednáškové akce
uskutečněné v rámci BESIP ve spolupráci s MěÚ Dačice,
jmenovitě s odborem dopravy a žáky uvedeného učiliště.
Jednalo se o přednášky pracovníka odboru dopravy
agendy přestupků v dopravě spojenou s besedou při plánované automobilní přípravě končících ročníků před
závěrečnými zkouškami budoucích řidičů. Přednáška,
kterou provedl Ing. Zdislav Páral, byla zaměřena na
přestupky v dopravě řešené podle přestupkového zákona
č. 200/1990 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích a zákona č. 168/1999 Sb.
odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla na
pozemních komunikacích.
V rámci zaměstnání proběhla i krátká diskuse v návaznosti na nejčastější přestupky v našem regionu a zodpovězení dotazů ze strany budoucích řidičů. Výše uvedené akce navázaly na stejné akce provedené v minulých
letech a přispěly k větší informovanosti řidičů a k prevenci bezpečného pohybu na pozemních komunikacích.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

Palackého hotspot
Město Dačice ve spolupráci s firmou D1net s. r. o.
zprovoznilo na sklonku loňského roku pro veřejnost
hotspot na Palackého náměstí. Nejprve je asi třeba
vysvětlit, co to vlastně hotspot je. Hotspot v jazyce Internetu znamená oblast s možností bezdrátového připojení
k Internetu. T ato služba začíná být v českých městech
poměrně běžná a je využívána především turisty a dalšími návštěvníky města. Dačice se tak zařadily mezi města,
která zpřístupňují moderní technologie svým občanům
a hostům. Pro ty poučenější několik technických informací: každý má možnost připojit se k internetu rychlostí
256 kb/s, a to maximálně po dobu 2 hodin denně. Uživatel se připojuje k síti s názvem mesto_dacice_freenet. Po
připojení k síti a spuštění prohlížeče se zobrazí přihlašovací stránka a po přihlášení může již uživatel využívat
služeb Internetu.
Ing. Karel Macků, tajemník

Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník M ěÚ. Číslo 5/2010. Ročník patnáctý. 12 čísel ro čně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předs eda redakční rad y:
Ing. Karel M acků, tajemník M ěÚ. Vydává: Městs ký úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dači ce I. Telefo n:
384 401 211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Město Dačice
zve všechny své občany a návštěvníky
na III. ročník

Dačického cukrování
sobota 26. června
u rybníka Vraž da
27. dubna 2010 se uskutečnilo tradiční jarní setkání
dačických rodáků v Praze. Sešli se lidé nejen z hlavního
města, ale i ze vzdálenějších míst. Tentokrát bylo přítomno asi čtyřicet účastníků.
Setkání se konalo v zasedací místnosti budovy Svazu
strojírenské technologie na třídě Politických vězňů, kde se
všichni přítomní přivítali se svými známými a představiteli města Dačice. T aké se již stává pravidlem a součástí
akce prodejní výstavka, kterou připravila ředitelka Městského muzea a galerie Mgr. Marie Kučerová za pomoci
paní Jany Seidlové. Byly zde k vidění a ke koupi různé
propagační materiály, knihy i předměty vztahující se k našemu městu.
Hosté mohli za pomoci promítacího zařízení shlédnout
i elektronickou prezentaci města a okolí, všechny významné pamětihodnosti, kulturní a jiné společenské události,
které se uskutečnily v roce 2009 a 2010. Tři společně
strávené hodiny uběhly velmi rychle a při loučení se už
někteří účastníci těšili na další, podzimní setkání.
Ing. Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

Zápis do přípravného oddělení Pramínek
Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost přihlásit Vaše
dítě do dětského pěveckého sboru při ZUŠ Dačice, kde se
naučí zpívat, muzicírovat a pozná plno nových kamarádů.
Zápis do přípravného oddělení Pramínek se koná
ve stře du 16. a 23. če rvna a v pondělí 28. če rvna 2010
vž dy od 16:00 do 18:00 h v ZUŠ Dačice , 2. patro (sborová zkuše bna).
Přípravný sbor Pramínek je rozdělen na dvě oddělení:
I. oddělení – předškolní děti, pravidelné zkoušky v pondělí
15:00 – 15:45 h, sbormistr: Anežka Hergeselová. II. oddělení – 1. a 2. třída ZŠ, pravidelné zkoušky ve čtvrtek 13:30
– 14:15 h, sbormistr: Vítězslav Hergesel.
Bližší informace najdete na www.kvitek-dacice.wz.cz.
-kpC EN TRU M PŘ ÍRO DNÍ M ED IC ÍNY O ÁZA
Řešení zdravotních problémů pomocí čínské a informační
medicíny. Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.
Masáže - klasické, lymfatické, reflexní.
NOVINKA - Masáže lávovými kameny.
Nabízíme i dárkové poukazy.
Ma rtina Šlápotová, Švabinského 298, Dačice
tel.: 606 743 060

Hudebně zábavné odpoledne spojené s večerní taneční
zábavou. Soutěže a hry pro děti, skákací hrad, taneční
parket, mobilní kryté podium, velkokapacitní stan, nabídka sladkostí a občerstvení zajištěna, ohňostroj.

Program:
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:05
14:05 - 14:40
14:40 - 15:00
15:00 - 15:40
15:40 - 16:00
16:00 - 16:40
16:40 - 17:00
17:00 - 17:40
17:40 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 21:00
21:00 - 22:30
22:30 - 24:00

Městský dechový orchestr Dačice
Mažoretky DDM Dačice I
Zahájení, slosování ankety
T aneční orchestr ZUŠ Dačice - junior
Ukázky - Aerobik a Hip Hop I
Duha - country M. Budějovice
Soutěž v pojídání koblížků
Dačická IX - dechovka
Ukázka biketrialu I
Praga 75 - taneční orchestr
Ukázka biketrialu II
T elčský Dixiland
T aneční skupina Hip-Hop
Kapela ARIVA
Kapela Kompromis a ukázka Hip Hop II
Kapela Backspace

Dačické cukrování je zařazeno do projektu Kulinářské
zážitky v jižních Čechách a celém Pohádkovém království
2010, jehož patronem je „pohádkový král“ Zdeněk Troška.
Na akci vystoupí vedle hostů také dačičtí hudebníci
a mažoretky z Domu dětí a mládeže. Svou činnost představí a k návštěvě pozve stánek Infocentra, Městského muzea
a galerie a Jihočeského pohádkového království.
Odvážní jedlíci, kteří mají rádi sladké, se mohou na
místě přihlásit do soutěže, která letos bude o pojídání
koblížků - odměnu vítězům věnuje Město Dačice.
Stejně jako v minulých le tech, ani letos ne bude
chybě t anketní otázka, kterou najde te na posle dní
straně tohoto čísla z pravodaje . Správné odpově di budou 26. če rvna v úvodní části odpole dního programu
slosované a vítěz získá poukázku k volnému vstupu na
Koupaliště Dačice v hodnotě 1 000 Kč.

Program zajišťují:
Město Dačice, MěKS Dačice, ZUŠ Dačice, DDM Dačice,
ZŠ Komenského Dačice, MMaG Dačice, T S Dačice,
Městská policie, Červený kříž
Vstup volný
Vyplněný anketní lístek je možné doručit do 25. 6.
do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.
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Květen v Dačicích a místních částech
Na tomto místě bychom Vás rádi pravidelně informovali o tom, jaké práce byly v průběhu předchozího měsíce
v Dačicích a místních částech realizovány, a to jak z pohledu běžné údržby, tak i z pohledu investičních akcí.

Dačice
• T ak jak byly v měsíci dubnu započaty, tak průběžně
pokračují realizace staveb: Rekonstrukce parkovacích
stání v ul. Dlouhá a Máchova a Rekonstrukce komunikací Červený vrch II. etapa. Zhotovitelem akce Rekonstrukce parkovacích stání v ul. Dlouhá a Máchova je
firma SWIETELSKY stavební spol. s r. o. a tato akce
by měla být dokončena do 31. 7. 2010. Zhotovitelem
akce Rekonstrukce komunikací Červený vrch II. etapa
je firma COLAS CZ, a. s. Tato akce by měla být
dokončena do 15. 7. 2010. Investorem obou akcí je
Město Dačice.
• V první polovině měsíce bylo otevřeno „nové“ dětské
hřiště v areálu letní scény v zámeckém parku. Dětské
hřiště je navrženo pro vyžití těch nejmenších, zároveň
je zde vytvořeno zázemí pro rodiče.
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Borek u Dačic
• Byl vybrán dodavatel projektové dokumentace akce
"Chodník Borek včetně lávky pro pěší", kterým je
firma WAY project s. r. o., Jindřichův Hradec za cenu
316.440,- Kč.
Dolní Němčice
• U tenisového kurtu byl osazen druhý stůl pro stolní
tenis.
Hostkovice
• Byl vybrán zhotovitel pro rekonstrukci místních komunikací v místní části Hostkovice u Dolních Němčic,
kterým je firma REACOM s. r. o. T řebíč. Rekonstrukce v hodnotě 938.040,- Kč bude provedena technologií
SLURRY SEAL na vyspravený podklad penetrační
metodou PACHMATIC, po případném doplnění obalovaným kamenivem. V úseku od mostku za horním rybníkem až po napojení na novou komunikaci u čp. 18
dojde k vyspravení vyjetých kolejí obalovaným kamenivem a položení nové obrusné vrstvy tl. 5 cm. Rekonstrukce bude probíhat nejdéle do 15. 7. 2010.
Hradišťko
• Odbornou firmou bylo provedeno osetí plochy na
návsi. T ato plocha, na které došlo v loňském roce ke
srovnání terénu, bude sloužit jako travnaté hřiště.
Chlume c u Dačic
• Novými sazenicemi růží byly doplněny květinové
záhony na návsi.
Lipole c
• U budovy občanské komise bylo demontováno stávající oplocení včetně zděného tarasu a nově osazeno oplocení nové.

• U autobusového nádraží byla nově zřízena autobusová
zastávka pro výstup.
• V ul. Dlouhá byl výškově upraven chodník před
čp. 455 a zároveň zde byla nově instalována lavička.
• Na budově radnice na Palackého náměstí byly nově
osazeny květinové truhlíky.
• Na starém hřbitově byl z důvodu havarijního stavu
schodů u kaple sv. Rocha uzavřen průchod přes tyto
schody.
• Na novém hřbitově byl zrekonstruován přístup k vsypové loučce položením žulových desek.
• Proběhlo místní vyspravení komunikací po zimním
období (ul. Dělnická, Družstevní, Bezručova, Školní,
Pantočkova, Severní).
• Bylo započato se sečením zeleně, vyčištěny dešťové
vpusti a provedeno obnovení vodorovného značení přechodů pro chodce.

Místní části
Bílkov
• V průběhu měsíce května byla realizována stavba automatické tlakové stanice, jejímž investorem je Město
Dačice. Uvedením této stanice do provozu došlo k posílení tlaku vody v lokalitě u kostela.

Malý Pěčín
• Jako první krok opravy budovy knihovny pro letošní
rok byly osazeny nové vstupní dveře do knihovny.
Dále byly započaty práce na opravě fasády budovy.
Toužín
• Město Dačice nabylo do vlastnictví, jako věc nalezenou, lávku přes rybník T oužínská nádrž. Lávka prošla
celkovou opravou - podlahové rošty, natření aj.
Velký Pěčín
• Z důvodu nevyhovujícího stavu dětského pískoviště
u budovy knihovny bylo toto demontováno. Osazení
nového pískoviště předpokládáme do července tohoto
roku.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Informace k výměně řidičských
průkazů vydaných v období
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
Tyto řidičské průkazy jsou držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2010. Podle údajů k 18. týdnu zbývá
v našem regionu vyměnit ještě 1 162 ŘP.
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Dopravní soutěž mladých cyklistů

Den matek v pečovatelském domě

Dne 13. května 2010 proběhl v Dačicích už 8. ročník
oblastního kola soutěže mladých cyklistů, který v rámci
dopravní výchovy dětí uspořádal Městský úřad Dačice –
odbor dopravy a Dům dětí a mládeže v Dačicích, ve spolupráci s PČR - dopravní policií Jindřichův Hradec, Českým
červeným křížem, oblastním spolkem v Jindřichově Hradci a zástupci organizace BESIP z Českých Budějovic.
Záštitu nad celou soutěží převzalo jako vždy město Dačice
v čele s panem starostou Hájkem. Soutěž se uskutečnila
v objektech Domu dětí a přilehlém okolí. Žáci a žákyně
5. až 8. tříd základních škol z Budče, Dačic, Slavonic,
Starého Hobzí a Studené, soutěžících ve smíšených
čtyřčlenných družstvech ve dvou věkových kategoriích,
změřili síly v teoretických znalostech silničního provozu,
poskytování první pomoci, jízdě zručnosti a jízdě po
veřejných komunikacích.

Dne 6. 5. 2010
proběhla v DPS
Dačice kulturní akce ke Dni matek.
Součástí programu
bylo vystoupení dětí z MŠ Sokolská,
akce se zúčastnily
i členky Červeného
Kříže, pan starosta Dačic a sociální pracovnice MěÚ Dačice – slečna Irena Vašíčková.
Akci připravili zaměstnanci DPS Dačice, Ledax o.p.s.,
v rámci aktivizace seniorů – Společenské a kulturní skupinové akce v prostorách DPS.
T ímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této
akci podíleli.
M. Cimbůrková a M. Körberová, DPS Dačice

Soutěž skončila s těmito výsledky
Kate gorie 5. až 6. třídy:
1. ZŠ Slavonice, 2. ZŠ Dačice Komenského, 3. ZŠ Dačice B. Němcové, 4. ZŠ Staré
Hobzí, 5. ZŠ Budeč.
Kate gorie 7. až 8. třídy:
1. ZŠ Slavonice, 2. ZŠ Staré
Hobzí, 3. ZŠ Studená, 4. ZŠ
Dačice B. Němcové, 5. ZŠ
Dačice Komenského.
Vítězná družstva postupují do krajského kola, které se
letos uskuteční 9. června v Českých Budějovicích.
Ing. Michael Novák, odbor dopravy

Heligonky v Hostkovicích
Dne 9. 5. 2010 se v Hostkovicích u příležitosti svátku Dne
matek konalo v KD veselé posezení s Heligonkami. Zahrát
a zazpívat přijeli dědeček a vnuci Kopečných z Hrdějovic. Popřát přišly i místní děti s písničkou. Pozvaní byli i senioři
a klienti Pečovatelského domu
v Dačicích.
Akci pořádal ČK s předsedkyní paní J. Junkovou.
T ímto děkujeme za milé pozvání a příjemné odpoledne.
M. Cimbůrková a M. Körberová, DPS Dačice

HODINOVÝ MANŽEL
Provádíme veškeré údržbářské práce, instalatérské
a elektrikářské práce, montáž a demontáž nábytku
a zařízení, ostření nožů a další práce dle dohody.
HAVARIJNÍ SLU ŽBA 22:00 - 6:00 h
T EL.: 722 103 390
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AKTUALITY
ü Sezónní provoz na

infocentru začíná od úterý 1. 6.
Své služ by bude IC poskytovat obyvatelům a návštěvníkům města ve všední dny od 8:00 do 17:00 h.

ü Dačice

v TV - s vysíláním publicistického pořadu
Zrcadlo Vašeho kraje - tentokrát z Dačic, se v červnu
na T V Prima setkáme 4x, a to ve středu 2., 16. a 30. 6.
a mimořádně i ve čtvrtek 10. 6. v bloku, který začíná
tradičně v 17:40 h.

Den Země 2010
Oblíbené hravé
odpoledne pro malé i velké pořádané
u příležitosti “ Dne
Země“ se konalo
24. dubna v areálu
Mateřské
školy
„Za Lávkami“ v
Dačicích. Pořádala
jej Mateřská škola
Dačice - MŠ Za Lávkami a občanské sdružení „Lávky“ za
podpory sponzorů – Město Dačice, Generali pojišťovna
a.s., Waldvierttler Sparkasse von 1842, Jemča Jemnice,
Pekařství p. Homolka, Řeznictví p. Folk. Na této, již
tradiční akci, bylo pro návštěvníky připraveno 12 stanovišť, kde si mohli vyzkoušet nejen své znalosti, výtvarné
dovednosti, ale také poznatky o třídění odpadů a ochraně
přírody. Děti si dosyta užily skákacího hradu a za
„zalávecké tolary“ získané na jednotlivých stanovištích si
mohly vybrat mnoho drobných dárků nebo sladkostí
v obchodě „U Modré planety“. Domů si každý odnášel
zážitky z příjemně stráveného odpoledne a vlastnoručně
vyrobené prostírání, malovaný květináč nebo linoryt.
Poděkování patří všem organizátorům z řad zaměstnanců MŠ Dačice, rodičů, členů občanského sdružení
„Lávky“ a zástupců Českého svazu ochránců přírody
a dalších dobrovolných spolupracovníků, bez jejichž
nadšení a poctivé přípravy by se celá akce neobešla a samozřejmě všem sponzorům za jejich finanční a materiální
podporu. Těšíme se na další společné setkání zase za rok.
Za kolektiv pořadatelů Bc. Marie Pelikánová
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Letní jazyková škola v Telči 2010
7. ročník
Le tní inte nzivní kurz francouz štiny
14. – 22. srpna 2010
V srpnu 2010 uspořádá Česko-francouzská akademie
T elč, o.p.s. ve spolupráci s Francouzským institutem
v Praze již 7. ročník Le tních intenzivních kurzů
francouz ského jaz yka v Te lči. Kurzy jsou určeny pro
studenty středních a vysokých škol a pro širokou veřejnost.
Výuku povedou opět kvalifikovaní rodilí mluvčí,
lektoři Centra výuky ve Francouzském institutu v Praze.
Kapacita tříd je maximálně 15 studentů.
Kurzy se budou konat ve dne ch 14. – 22. srpna 2010
(včetně obou víkendů, každý den 4 hodiny po 60ti
minutách, v době od 9:00 do 13:30 h včetně přestávek).
Vyučovat se bude v prostorách budovy bývalého jezuitského gymnázia, nyní regionálního pracoviště ČVUT
v Praze, na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.
Nabízíme tyto třídy:
O becná francouzština pro tz v. falešné začátečníky.
O becná francouzština pro stře dně pokročilé .
O becná francouzština pro pokročilé .
Podrobnější informace o kurzech naleznete na webové
adrese www.academie-telc.cz. Informace Vám poskytne
Anna Jeníčková, telefonní číslo 602 203 518, email:
fkurzy.telc@centrum.cz.
Le tní intenzivní kurz angličtiny
14. – 21. srpna 2010
Masarykova univerzita v Brně, Jazyková škola při
Filozofické fakultě ve spolupráci s Česko-francouzskou
akademií T elč, o.p.s. uspořádá intenzivní kurz angličtiny
v T elči. Vyučovat budou kvalifikovaní lektoři Jazykové
školy při FF MU v Brně.
Výuka probíhá po 8 dnů, každý den 4 hodiny výuky
(po 60 minutách), v době od 9:00 do 13:30 h včetně
přestávek. Vyučovat se bude v prostorách budovy bývalého jezuitského gymnázia, nyní regionálního pracoviště
ČVUT v Praze, na náměstí Zachariáše z Hradce v T elči.
Budou otevřeny třídy angličtiny pro falešné z ačátečníky/mírně pokročilé, pro stře dně pokročilé a pro
pokročilé. Kapacita třídy je maximálně 12 studentů.
Bližší informace o kurzech poskytne Markéta Pilařová, telefonní číslo 603 241 692, pilarova@phil.muni.cz
nebo Michaela Sochorová, 549 496 660, js@phil.muni.cz.
Přihlásit se můžete na www.phil.muni.cz/wjas.
Anna Jeníčková
ředitelka Česko-francouzské akademie T elč, o.p.s.

FOFR PŮJČKA T el.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h
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Informace z knihovny

Dačické barokní dny 2010

§ Připomínáme našim čtenářům a uživatelům, že v knihovně se bude od 31. května
do 8. června 2010 provádět revize knihovního fondu
a knihovna bude tudíž zavřená, a to včetně soboty
5. června. Na čtenáře se budeme těšit od stře dy
9. če rvna. Sobotní provoz do konce června vychází na
soboty 12., 19. a 26. června. Přes prázdniny je již
tradičně o sobotách zavřeno. Sobotní provoz bude
zahájen opět po prázdninách 4. září.
§ Všechny služby knihovny budou i přes prázdniny
fungovat beze změn, těšíme se, že si k nám najde cestu
řada občanů, která třeba po zbytek roku nemá na čtení
moc času. Pro děti je připravena prázdninová soutěž,
bude otevřená a přístupná letní čítárna. Stále nakupujeme nové knihy a najdete je v online katalogu na
webu knihovny www.mkdac.cz.
§ Přejeme hezké léto, rodiče s dětmi zveme o prázdninách na dopolední pohádky v letní čítárně v rámci festivalu Za dačickou kostku cukru, vždy v neděli od
10 hodin: 11., 18. a 25. července.

Dovolte, abych krátce přiblížil výběr z nabídky letošního jubilejního 10. ročníku barokního festivalu v Dačicích, jehož zvláštností budou nejen zahraniční hosté, ale
i prezentace hudby a hudebních nástrojů, které můžete
v našem kraji slyšet pouze ojediněle. Začneme ve čtvrtek
26. srpna v Horním evangelickém kostele ve Velké Lhotě
ve spolupráci s tamní koncertní sezónou, kam mé pozvání
přijali italští přátelé harfistka Maria Christina Cleary
a houslista Davide Monte , kteří patří k vyhledávaným
interpretům v oblasti staré hudby. Oba manželé budou
hrát na kopie či originály nástrojů ze 17. století, a pokud
by vás už předem zajímalo jejich umění, můžete navštívit
jejich e-stránky http://www.arparla.it/musica/homepage.
28. srpna si můžete v prostorách ZUŠ Dačice vyslechnout
virtuózní sonáty v galantním stylu pro zobcové flétny
a basso continuo v podání žáků mé třídy. Před 10 lety
jsme s Adamem Michnou otevírali v klášterním kostele
sv. Antonína Paduánského 1. ročník a 10. ročník jím také
29. srpna na stejném místě uzavřeme. Jeho osobnost
neodmyslitelně patří k tomuto kostelu - pro dačické
Františkány totiž složil mši, která je dnes známá pod
názvem Missa Michniana. Pod vedením Michala
Pospíšila, který patří k nejlepším odborníkům na odkaz
Adama Michny (1600 – 1676) společně povedeme
seminář, při kterém společně s dačickými hudebníky
a hosty nacvičíme Michnovy dodnes velmi živé a veselé
nešporní žalmy ze sbírky Officium vespertinum (Praha
1648) určené pro žáky Jezuitské koleje v Jindřichově
Hradci. Ke zpěvu se stejně jako téměř před 400 lety
přidají tóny cinků, barokních trombónů, louten a dalších
zajímavých nástrojů Michnovy doby.
Podrobnější rozpis programu očekávejte v dalších
číslech bulettinu. T ěšíme se na Vaši přízeň!
Richard Šeda

Tipy na čtení aneb co čtou a nejvíce si půjčují
čtenáři knihovny
Pokud pomineme doporučenou alias „povinnou“ četbu pro školáky a středoškoláky, patří mezi nejpůjčovanější autory z české literatury: Magda Váňová, Zdenka
Hamerová, Klára Janečková, Jarmila Loukotová, Simona
Monyová, Jiří Pehe nebo Helena Princová. Ze zahraničních autorů a autorek patří mezi nejžádanější stále Dan
Brown (Šifra mistra Leonarda), slovenská spisovatelka
T áňa Kellerová – Vasilková, dále Diane Chamberleinová,
Nora Robertsová, Rexanne Benelová, Lincoln Child
(Hlubinná bouře), Harlan Coben nebo knížky Bartle Bulla
(Šanghajské nádraží a Čínská hvězda).
Co se týče naučné literatury, patřily mezi nejpůjčovanější následující tituly: Livia Klausová – Smutkem neobtěžuji, Vlastimil Vondruška – Život ve staletích, Adrian
Gilbert – Lovci lidí, Jan Bauer – Podivuhodné osudy
v českých dějinách, Marsha Kocábová – Ani tady, ani
tam, Tomáš Srb – Řád svobodných zednářů, Iva Hüttnerová – Za domácím štěstím, Jan Průcha – Pedagogický slovník, Malujeme na sklo či Nejlepší fotbalové kluby 2010.
Co se týče trávení volného času, je stále zájem o úpravy
zahrad a různá pěstování, kuchařky a pečení či cestopisné
průvodce.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Vydařený výlet
Na první máj se uskutečnil krásný zájezd do slavného
poutního místa Mariazell v Rakousku. Sváteční atmosféru
ve městě i kostelech doplnila mše sloužená v češtině.
Viděli jsme ještě vodopád a zastavili jsme se u jednoho
z četných jezer a v klášteře Göttweig. Na vrcholcích Alp
ještě ležel sníh, na lukách už kvetly petrklíče, počasí nám
přálo. Pohodovou jízdu autobusem doplňovala informovaná průvodkyně. Děkujeme CK Štefl-Tour.
Účastníci zájezdu
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Úspěšný „výlet“ do Liberce
Skvělou 1. cenu v celostátní soutěži Základních uměleckých škol vybojoval 16. dubna 2010 kvartet zobcových
fléten FLUTE GIRLS ze třídy Richarda Šedy v obsazení
Julie Kuče rová, Lucie Poláková, Kate řina Poláková,
Jitka Koudelková. Z celkového počtu 47 soutěžících
bylo uděleno 19 prvních cen. Náš soubor se probojoval do
první desítky a získal 23 bodů z celkově 25 možných!
Další skvělou 1. cenu si z této soutěže přivezl soubor
Hudba z ámků pod vedením Stanislava Kamínka. Všem
soutěžícím gratulujeme!
ZUŠ Dačice

Kytarové přehlídky základních
uměleckých škol
Ve čtvrtek 29. 4. 2010 se žáci kytarových tříd Jany
Polákové a Josefa Mochara zúčastnili Okresní kytarové
přehlídky v Třeboni. Podle hlasování diváků se nejvíc
líbili tito žáci: v sólové hře Ivona Štěrbová, Radek Kubeš,
Jaromír Vacek, v komorní hře kytarové kvarteto a v kategorii zpěv s kytarou Nikol Pěchočová a Ivona Štěrbová. O
týden později v pátek 7. 5. se uskutečnila krajská přehlídka Zlivská kytara. Na této přehlídce hodnotila výkony odborná porota a o to máme větší radost z našich výsledků.
V konkurenci všech ZUŠ jihočeského kraje v sólové hře
získali: Karla Mandelíková 3. místo, Radek Kubeš 1. místo, Jaromír Vacek 1. místo a Ivona Štěrbová 1. místo.
Jana Poláková, ZUŠ Dačice
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Pálení čarodějnic, oblíbená kulturní
akce, která je v Dačicích letitou tradicí
V pátek 30. dubna
se konalo v Dačicích
na prostranství u rybníka Vražda tradiční
pálení čarodějnic, které pořádá Sbor dobrovolných hasičů Dačice. Součástí akce byl
lampionový
průvod
pro děti za doprovodu
Městského dechového orchestru a mažoretek (Berušek)
z DDM. Po 21. hodině byl perfektně odpálen panem
Jaromírem Hrubým ohňostroj, který v posledních letech
na této kulturní akci hlavně dětem tolik scházel. K poslechu hrála účastníkům akce Malá jemnická kapela.
Samotné kulturní akci samozřejmě předcházely přípravy,
stavba hranice, úprava prostranství a po akci úklid.
Celou akci sbor financuje z vlastních zdrojů a příspěvku města (PHM, dřevo na hranici, dopravu, vysokozdvižný vozík, hudbu, ohňostroj, brigády). Získali jsme na ni
příspěvek v hodnotě 5 000 Kč, za což patří vedení města
poděkování. Již podruhé byla tato akce pod záštitou starosty města.
Poděkování též patří panu Čudlému za zapůjčení
vysokozdvižného vozíku, který je velikým pomocníkem
při stavbě hranice, Městskému dechovému orchestru pod
vedením pana Milana Kubka za hudbu v průvodu, mažoretkám DDM Dačice za jejich vystoupení, místní organizaci Červeného kříže za zajištění zdravotnického dohledu,
PKD s. r. o. za zapůjčení přívěsu pro muzikanty, Střednímu odbornému učilišti zemědělskému v Dačicích za zapůjčení přívěsu pro traktor a Technickým službám Dačice
za posečení prostoru a úklid popela a dále všem, kteří nás
podporují.
Zvláštní poděkování patří zejména vandalům, kteří
krátce po půlnoci poničili muzikantům aparaturu, proto
museli přestat hrát a odjet domů. Chtěli bychom též
poděkovat tomu nebo těm, kteří hodili káď na odpadky do
rybníka Vražda, a členové našeho sboru ji museli pracně
druhý den vytáhnout z rybníka ven. T ito lidé (vandalové)
si zřejmě nedokážou představit, kolik volného času, úsilí
a nervů při přípravách, průběhu a úklidu po akci dačičtí
dobrovolní hasiči věnují, kolik brigádnických hodin
zdarma je to stojí ku prospěchu široké veřejnosti nejen
z Dačic a hlavně dětí. Myslím, že sami by tito lidé
nedokázali zorganizovat pro veřejnost nic.
Vlastislav Švec, starosta SDH

K O S M E T IK A
P E D I K ÚR A
Lenk a Karlo vá
Göthova 66, 380 01 Dači ce
Objednávky na tel.: 728 297 217
Otev řeno denně od 16:0 0 h
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100 let první drogerie v Dačicích
Dívám se na fotografii starou rovných
sto let a hlavou mi letí
tisíce vzpomínek. Na
této fotografii je první
dačická drogerie, kterou roku 1910 otevíral
můj strýc Severin
Stejskal na Palackého
náměstí v domě č. 8,
jehož majitelem byl
pan Eduard Novák,
kartáčnický mistr. Dnes
je tam prodejna oční
optiky, která se tehdejší
drogerii mého strýce
hodně podobá. Na fotografii je i personál této
drogerie. Je tam strýc Severin, lékárník, vedle něho je
moje maminka, tehdejší strýcova asistentka a je tam i
jeden z učedníků, kterým se v odborné mluvě říkalo
praktikanti.
Strýc původně studoval ve Vídni lékařství, ale pak
přešel na farmacii a po jejím absolvování a několika
letech lékárnické praxe se dal zlákat možností většího
výdělku v soukromém podnikání a otevřel proto v Dačicích tento, do té doby tam neexistující, obchod.
Lidé prý zpočátku jen zvědavě nahlíželi dovnitř
a mnozí z nich ani nevěděli, jaké zboží se tam prodává.
A jak se ukázalo, neznali ani pravý význam slova drogerie, neboť pro takovéto obchodníky byl vžitý název materialisté, a to asi proto, že se tam prodával materiál všeho
druhu.
Všichni ti zvědavci se ale postupně osmělovali, vcházeli dovnitř a nestačili se divit, jaký sortiment tam strýc
s mojí maminkou měli. Drogerie rychle vzkvétala a postupně se v ní objevovaly další nové druhy zboží. To
všechno ovšem citelně konkurovalo dvěma tehdy největším dačickým firmám Em. Bistřického a Hugo Pollaka,
kterým v důsledku toho povážlivě klesly jejich tržby.

V první světové válce musel strýc Severin na základě
své vojenské odbornosti odejít do válečné vřavy jako jeden z prvních a drogerii pak vedla už jen moje maminka.
Oba zmínění obchodníci se domnívali, že maminka
drogerii neudrží, že půjde - jak se říkalo - „na buben“ , a že
pak v dražbě skoupí za laciný peníz veškeré zboží, o které
budou mít zájem. Jenže maminka drogerii přemístila do
protějšího domu č. 30, kde je dnes papírnictví, protože
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tam pro ni byly ve všem mnohem lepší podmínky a provoz obchodu navzdory všemu udržela.
Brzy na to byli povoláni na frontu také synové obou
zmiňovaných obchodníků, odkud se však už bohužel
nevrátili. Strýc Severin se sice z fronty vrátil, ale
s podlomeným zdravím. Z obchodu měl prý velikou
radost, ale příliš moc ho pak už neužil. Zemřel roku 1924
na následky válečných útrap a utrpěných zranění.
Maminka pak vedla drogerii se strýcovým mladším
bratrem Janem, mým otcem, a to až do mého narození.
Pak ji prodali panu Aloisi Dorazilovi, který se do Dačic
přistěhoval ze Vsetína. Ten přemístil drogerii ještě blíž
k centru města, a sice do domu č. 4, kde je dnes knižní
antikvariát. T am jsem se drogistickému „řemeslu“ koncem druhé světové války pak učil i já, ale to by byla už
docela jiná kapitola, která do rámce tohoto vzpomínání
nepatří.
Drahoslav Stejskal, důchodce, Dačice

Nabízí letní dovolenou, poznávací zájezdy, lázeňské pobyty
autobusem, letadlem i vlastní dopravou ve spolupráci s více
jak 40 CK. Na přání Vám zajistíme autobusovou dopravu.
Jednodenní zájezdy a mnoho dalších akcí:
ZOO v Praze
12. 6. 2010
280,- Kč
Praha – prohlídka
24. 7. 2010
350,- Kč
Inf o v CA KORADO B US, 384 422 334, koradobus@seznam.cz

p ře s 6 0 d ru h ů oř íšk ů a s uše n ých p lo d ů
5 0 d ru h ů b yli n ek , k oř en í a s m ěsí
d ár ko vé k or n ou ty , b al íčk y
čo k ol ád o vé b o n bó n y
ay u rvé d sk é č aj e
1 5 d ru h ů k á vy

Zprávy z gymnázia
Ø Soutěže
Eurore bus
Dne 16. 4. 2010 se v areálu Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích konal již 15. ročník zeměpisné
soutěže Eurorebus, které se zúčastnili také tři studenti naší
septimy - Vojtěch Trčka, Eliška Šimková a Filip Pšenčík.
Všichni tři od září do března odpovídali na otázky, které
byly podmínkou pro účast v krajském kole, administrace
soutěže probíhala elektronicky po internetu. Vojtěch
Trčka v soutěži jednotlivců obsadil velmi pěkné druhé
místo, Eliška Šimková obsadila 10. místo. Filip Pšenčík
soutěžil pouze za družstvo. V družstvech jsme obsadili
celkově 4. místo - jedna správná odpověď dělila naše
družstvo od 3. místa. Prvních pět jednotlivců a pět družstev postupuje do celostátního kola do Prahy, které se
bude konat v prvním červnovém týdnu. Všem jim přejeme
hodně úspěchů a věříme, že ani v pražském kole se naši
studenti neztratí.
Mgr. Karel Chalupa

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

5/2010

Úspě ch našich ž áků v matematických soutěžích
Do okresního kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie Z6, které proběhlo 7. dubna, postoupilo
celkem pět žáků primy. Nejlépe si vedl Jaromír Vacek,
který obsadil první místo mezi 21 účastníky. V kategorii
Z8 měřilo své matematické dovednosti rovněž pět soutěžících, tentokrát z tercie. Nejúspěšnější z nich byl Daniel
Točík na 6. místě z 28 řešitelů.
V krajském kole Matematické olympiády 30. března
se v kategorii C (1. ročník středních škol) nejlépe umístil
Jan Daňhel z 1. ročníku, který byl jedním z dvanácti
úspěšných řešitelů z celkového počtu 40 účastníků.
Příznivě pro žáky naší školy dopadlo i okresní vyhodnocení mezinárodní soutěže Matematický klokan. František Steinhauser z maturitního 4. ročníku v nejstarší
kategorii Student obsadil s velkým bodovým náskokem
1. místo. V celém jindřichohradeckém okrese řešilo tuto
kategorii 63 soutěžících. Štěpán T rčka ze sexty se umístil
na 2. místě v početné konkurenci 122 řešitelů kategorie
Junior.
Všem jmenovaným úspěšným řešitelům, ale i těm,
kteří se uvedených soutěží zúčastnili bez umístění na
předních příčkách, patří poděkování za práci, kterou přípravě na soutěže věnovali, a za reprezentaci školy i našeho města.
Ø Akce
Den Země v 1. ročníku
Dne 22. dubna jsme se při příležitosti oslav Dne Země
vypravili společně s naší třídní, paní učitelkou Janou
Morávkovou, na výšlap do T oužína, abychom si prohlédli
čističku odpadních vod. Místo výuky matematiky a IVT
jsme si vyslechli výklad pana Ladislava Šedivce a namísto
počítání nerovnic nebo řešení problémů v grafických
programech jsme se dozvěděli více o složitých procesech
čištění odpadních vod z Dačic a okolí, přesněji řečeno
z Dačic, Borku a Bílkova. Co všechno nám výklad vlastně
dal? Získali jsme informace o používané technologii a o
tom, že při činnosti i další dosud nepoužívané části by
toužínská čistička dokázala vyčistit vodu např. i z Telče.
Kdyby do kanálu někdo vylil čtvrt litru oleje, byla by to
katastrofa v podobě obrovských nákladů na vyčištění této
vody. Překvapila nás výše pokut, které hrozí za překročení
stanovených norem určitých látek ve vodě nebo jejího pH.
Byli bychom zde zůstali ještě déle, ale škola na nás již
čekala s otevřenou náručí. Děkujeme tedy paní učitelce
J. Morávkové za přípravu exkurze a panu L. Šedivcovi za
zajímavý a poučný výklad.
Martina Koutná, 1. ročník
Naši ž áci na konce rtu klasické hudby
V pondělí 19. dubna 2010 se uskutečnil další z koncertů vážné hudby připravený pro žáky našeho gymnázia
v sále dačické ZUŠ. Kromě nám už známého klavírního
virtuoza Sergeje Perepeliatnyka se představil vynikající
houslista Petr Vyoral. V podání obou umělců zazněla díla
jako Čtvero ročních období – Jaro A. Vivaldiho, Koncert
A–dur (1. věta) W. A. Mozarta, 2. věta Koncertu H-moll
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a etuda č. 24 N. Paganiniho, sonáta G-moll G. T artiniho
a Mazurek A. Dvořáka.
Pro všechny přítomné znamenala návštěva výchovného koncertu hluboký umělecký zážitek, pedagogy zvlášť
pak potěšila pochvala z úst paní magistry Žofkové, která
koncertem provázela, na adresu publika za vzorné chování
v celém průběhu hodinového pořadu.
Exkurze do Podyjí
Dne 6. května 2010 se žáci prvního ročníku gymnázia
vydali do Podyjí na biologickou exkurzi. Přestože ranní
počasí nám na náladě nepřidalo, polední vyjasnění nám
udělalo velkou radost. Vše jsme začali ve vesničce Čížov,
kde jsme navštívili Informační centrum. Byli jsme zde
seznámeni s historií i obecnými poznatky o Národním
parku Podyjí. Dále jsme pokračovali na Nový Hrádek, kde
jsme se rozhlédli po okolí zříceniny a podívali se na tok
řeky Dyje. Za celý den jsme viděli nespočet druhů brouků,
rostlin a dokonce jsme viděli i mloka nebo rostlinu s velmi neobvyklým názvem - hlístník hnízdák.
Přestože jsme všichni byli v autobuse na zpáteční
cestě opravdu unavení, exkurze se nám moc líbila. Děkujeme tedy paní učitelce Pavle Hartmannové a Aleně Smejkalové za doprovod a organizaci velmi pěkné a poučné
exkurze.
Martina Koutná, 1. ročník
Ø Ze sportu
Krajské kolo florbalového turnaje
Dne 21. 4. 2010 se konalo ve sportovní hale v Sezimově Ústí krajské finále florbalového turnaje středních
škol, kterého se kromě našeho družstva zúčastnilo ještě
dalších šest týmů - 3 z Tábora, družstvo SOŠR Vodňany,
SPŠ Písek a SOŠ Velešín.
Naši hoši vstoupili do turnaje vítězně, když porazili
SOŠ T ábor 1:0, další zápasy už pro naše družstvo nedopadly dobře - třikrát jsme těsně prohráli 0:1, jednou 2:3
a poslední zápas se SOŠ Velešín jsme prohráli 2:4. Celkově naše družstvo obsadilo v tomto turnaji šesté místo, a to
není v krajské soutěži vůbec špatné. Všem chlapcům
přejeme hodně úspěchů v dalších sportovních soutěžích.
Mgr. Karel Chalupa
Turnaj „O cestovní koště“
Poslední dubnový den se již po sedmnácté konal
volejbalový turnaj dívčích družstev středních škol „O cestovní koště“. T urnaj pořádala dačická SŠT O ve své tělocvičně a šest zúčastněných družstev hrálo systémem
každý s každým.
Děvčata z našeho Béčka porazila třebíčské Béčko,
a pak remízovala s družstvem SŠT O. Celkově skončila na
4. místě. Děvčata z našeho Áčka měla „koště“ na dosah,
ale přece jen malý kousíček k celkovému vítězství chyběl
– vybojovala si krásné 2. místo. Je třeba říci, že finálový
zápas našeho Áčka s děvčaty z T elče byl opravdovým
a hodnotným sportovním zážitkem – všem jim děkujeme
za reprezentaci školy.
Mgr. Zdeňka Veverková
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Výsle dky znalostních a dove dnostních soutěží
Druhé pololetí školního roku je tradičně obdobím, kdy
si mohou žáci ověřit své znalosti a dovednosti v celé řadě
soutěží. Přinášíme vám proto stručný přehled jejich
výsledků.
Školní kola
Místo
Jméno žáka
Cvrček (mat. soutěž)
1.
Jakub Javůrek (3. A)
Klokánek (mat. soutěž) 1.
Zdeněk Přibyl (5. B)
1.
Jiří Vrba (Benjamin)
(7. A)
Matematický klokan
1.
Dalibor Jelínek (Kadet)
(9. A)
Přírodovědný klokan
1.
Sára Szepeši (9. B)
Okre sní kola

Cvrček (mat. soutěž)

Místo
2.
8.
11.
12.
1.
8.
10.
4.
10.
11.
15.
5.
9. - 10.
1. - 3.
13.
10.
11.-13.
22.-23.
29.
1.

Jméno žáka
Petr Baštýř (9. A)
Radim Suchý (9. A)
Jan Račický (9. A)
Klára Jirásková (9. A)
Filip Leitgeb (6. B)
Sára Szepeši (9. B)
Nikol Pěchočová (9. A)
Zdeněk Kučera (8. A)
Luboš Landa (9. A)
Jan Račický (9. A)
Luboš Landa (9. A)
Martin Lebr (6. A)
Daniel Škarda (7. B)
Martin Lebr (6. A)
Eliška Peníšková (8. B)
T ereza Málková (7. B)
Nikola Egnerová (7. B)
Jan Račický (9. A)
Ondřej Bodocký (8. B)
Jakub Javůrek (3. A)

Re publiková kola

Místo

Mladí fotografují
památky

3.

Jméno žáka
Dalibor Jelínek (9. A)
postup do mezinár. kola
ve Strasbourgu
Radim Suchý (9. A)
Petr Baštýř (9. A)
Šárka Cholerová (9. B)
11 žáků 8. a 9. ročníku

Soutěž v psaní na PC
- ZAV
Olympiáda v ČJ
Olympiáda v AJ
Olympiáda v NJ
Dějepisná olympiáda
Fyzikální olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Matemat. olympiáda
Biologická olympiáda

Soutěž v psaní na PC
- ZAV
(průběžné pořadí
z 550 účastníků)
T esty SCIO pro 6.
ročník v matematice

6.
9.
12.
do 34.
2.

1.

3.

T urnaj ve volejbale ZŠ
a VG - okresní kolo

2.

Eliška Škarková (7. B)
hod kriketovým míčkem
Pavel Mareš (7. A)
běh na 1000 m
Šárka Cholerová (9. B)
skok daleký
S. Szepeši, J. Hotařová,
D. Kolářová, K. Tomšů,
N. T rojanová,
I. Svobodová, K.
Jirásková, N. Pěchočová
(žákyně 9. ročníku)

Den dětí se blíží…
Den dětí se pomalu blíží. T ěšíme se na návštěvu dětí
z mateřských škol 3. 6. 2010, pro které si naši žáci připravili malé hravé a hrané překvapení.
Mgr. Bohumil Havlík
Nová kuchyň nebo koupelna?
Jak snadné!

NEBANKO VNÍ PŮJČKY
Úrok od 6,9 % ročně, splátky až na 30 let
Přímý investor 50.000 - 500.000 Kč
T el.: 722 103 390

7. ročník PROCHÁZKY POHÁDKOU
pr oběhne v sobotu
5. červ na 2010
od 14 hodi n
v zámeckém par ku.
Těšíme se na Vás !
Jménem v šech pořadatelů
ZŠ Kome nskéh o Dačice.

Co je nového na ZŠ Komenského
•

Martin Lebr (6. A)

Výsle dky sportovních soutěží - květen 2010
Soutěž
Místo
Jméno žáka
P. Kudrfalec, R. Máša,
McDonald´s Cup
J. Švec, P. Svoboda,
(pohár v minifotbalu
J. Holoubek, M. Denk,
7.
2. a 3. třídy)
L. Kolanda, O. Svoboda,
- okresní kolo
P. Henzl, A. Málek,
T. Přikryl, J. Šoukal
Dopravní soutěž
smíšené družstvo
3.
cyklistů - obl. soutěž
žáků 6. a 7. tříd

3.

O štít města Dačice
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23. dubna proběhl projektový den environmentální
výchovy - Den Země . Počasí se nám opět vydařilo,
a tak jsme i letos prožili Den Země v přírodě. Rozděleni na několik skupin jsme se vydali na Javořici, do
Kostelního Vydří, na skládku do Borku, na kozí
farmu do Ratibořic, na ČOV v T oužíně, do zámeckého parku v T řeboni a v Dačicích, do Heraldic na
odkyselovací a filtrační stanici vody, k pramenům
řeky Dyje a na další místa, kde jsme si připomněli, že
ekologické smýšlení a hlavně ohleduplné chování
k přírodě by mělo být nedílnou součástí našeho života.
Žáci 2. stupně se zúčastnili besed v rámci prevence
rizikového chování. Paní B. Havlová a pan M. T ýmal
ze Sdr užení Meta seznámili žáky s paragrafy týkajícími se držení drog a důležitými fakty o nebezpečí
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obchodu s lidmi. Dalšími důležitými tématy byla prevence kouření a požívání omamných a psychotropních látek. Pro zpestření programu byly zařazeny
i tématické písničky, které jsou ke stažení na adrese
www.osmeta.cz.
26. dubna pro nás v rámci projektu "Afrika nevšedníma očima" připravilo Humanistické centrum Narovinu velmi zajímavou besedu s učitelkou z Keni paní
Millicent Adhiambo Odhiambo. Nejdříve jsme zhlédli
film o životě v Keni. Potom nám paní Millicent
z Rusinga Island vyprávěla o životě v Keni, o životě
v tamějších školách, o přírodě. Na závěr jsme si
poslechli básničku ve svahilštině a společně zazpívali
africkou písničku. Setkání se nám velmi líbilo a získané poznatky jsou přínosem při našem dalším poznávání života v Keni.
27. dubna jsme testovali žáky 5. ročníku – testy psali
z matematiky, českého jazyka a obecných studijních
předpokladů SCIO ST ONOŽKA. Výstupy těchto
testování jsou přínosným materiálem pro celkové
hodnocení úrovně vzdělávání na naší škole.
28. dubna se žáci 2. stupně zúčastnili exkurze do
pivovaru v Humpolci. 4. května následovala exkurze
do Vídně, 10. května tradiční dějepisná exkurze do
Prahy. Děkujeme SR při naší škole za podporu.
Žáci 8. ročníku navštívili 4. května Informační a poradenské středisko Úřadu práce v J. Hradci. Přednáška
paní Koppové jim jistě pomohla v jejich nelehkém
rozhodování.
5. května se žáci 2. stupně měli možnost setkat s mimořádným dílem, které jistě podpoří naše snahy prevence rizikového chování. Film Heleny T řeštíkové
Katka je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího
zápasu se závislostí.
Ve středu 12. května uspořádala naše škola pod záštitou starosty města Dačice již 11. ročník atletických
závodů O štít města Dačice. Již pošesté se radovala
z celkového vítězství ZŠ Slavonice. Naší škole patří
2. místo. Poprvé se na stupně vítězů prosadila ZŠ
Hradecká T elč. Mezi 5 venkovskými školami
zvítězila ZŠ Kunžak. V jednotlivých kategoriích byli
slavoničtí třikrát nejlepší, jen v kategorii starších
chlapců vyhráli suverénně naši borci. Naše starší
dívky a mladší hoši se umístili na 3. místě. Naši atleti
stáli celkem 11 krát na stupních vítězů v jednotlivých
disciplínách. Ze zlaté medaile se radovali: Martin
Mařík (60 m, dálka), Damián Jindra (výška), Šárka
Šimánková (výška) a štafeta starších chlapců (Mařík,
Jindra, Dedič, Holeček). Stříbrné medaile vybojovali:
Damián Jindra (60 m), Šárka Šimánková (dálka),
Patrik Holeček (1500 m) a štafeta starších dívek
(Šimánková, Distelová, Hrůzová, Janošťáková).
Bronz získali: Jan Kočí (kriket), Patrik Jindra (koule),
David Birner (dálka). Blahopřejeme!!
Ve čtvrtek 13. května zůstaly dveře našeho odloučeného pracoviště v ul. Bratrská celé dopoledne otevřeny. Maminky, tatínkové, babičky a sourozenci se
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přicházeli podívat, jaký veliký krok jejich děti ve
vzdělání udělali.
Potěšil nás Petr Plachý - žák 7. A - svými výsledky
v okresních kolech Matematické olympiády a Matematickém klokanovi – v obou soutěžích se umístil na
2. místě. Vynikající výsledky, blahopřejeme!!

A co nás ještě čeká
• Velké množství sportovních soutěží.
• Poznávací zájezd do Londýna, školní výlety.
• 5. 6. 2010 - 7. ročník Procházky pohádkou v zámeckém parku, pokud zaprší, sejdeme se ve škole.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Jak se rodí nejmladší dačičtí fotbalisté
Neprávem jsou jaksi v tisku opomíjeni nejmladší dačičtí fotbalisté. Jedno je ale jisté, bez těch nejmladších by
určitě nebyl dačický fotbal, neboť od těch nejmladších se
vyvíjí žáci starší, z žáků dorostenci a z dorostenců muži.
A jak se vlastně ti nejmladší fotbalisté rodí? V první
řadě je to práce rodičů, kteří své potomky k fotbalu
přivedou. Potom už nastává práce pro trenéry v úzké spolupráci právě s rodiči, z nichž někteří nezištně trenérům
pomáhají. T akových je jako šafránu, takže opět nastupují
trenéři.
A právě jeden z nich, pan Petr Distel, zde odvádí
skvělou trenérskou práci. Pan Distel je jedním z pilířů trenérů nejmladších fotbalistů. On sám ještě dnes hraje aktivně fotbal a za Dačice hrál neuvěřitelných 30 let.
Pro veřejnost pár vět o týmu těch nejmladších, kteří se
dělí na minipřípravku, to znamená, žáčci 6 – 8 let a přípravku 8 – 10 let. Minipřípravka hraje pouze přípravné
zápasy v regionu okresu a přípravka už má svou okresní
ligu, ve které si dačičtí minifotbalisté vedou přímo skvěle
a jsou na prvním místě tabulky.
Protože, jak už jsem se v úvodu článku zmínil, bez
nejmenších fotbalistů by nebyl ani fotbal starších, chci
apelovat na rodiče, kteří mají k této míčové hře kladný
postoj:
Ne bojte se nás oslovit a své ratolesti nám přive ďte .
Kdoví, že právě z vašeho syna se nenarodí nový Pe pi
Bican či Petr Čech.
Za fotbalový oddíl T J Centropen Dačice
Josef Novák, prezident klubu

Kuželkářská sezóna 2009 - 2010
Oddíl kuželek T J Centropen DAČICE měl v sezoně
2009 - 10 v soutěžích celkem 11 družstev, z toho 4 mužů,
1 žen, 2 smíšená a 4 dorostu a cca 10 starších žáků se
pravidelně zúčastňovalo Poháru mladých nadějí. Kromě
družstva mužů B se celkově umístila ve středu nebo horní
polovině tabulek. Družstvo mužů B po loňském postupu
neudrželo 2. ligu a sestoupilo zpět do ligy třetí. Pohár
ČKA družstev je zatím ve čtvrtfinále a po prvním zápase
je velká naděje, že jako loni postoupí Dačice do finálové-
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ho turnaje nejlepších 4 družstev.
Jirka Němec se stal s průměrem 597 kuželek na zápas
druhým nejlepším hráčem dlouhodobých soutěží 2009 10, velký úspěch je také 6 starších žáků v první třicítce
Poháru mladých nadějí.
Začátkem května
proběhlo mistrovství
ČR jednotlivců, kuželkáři Dačic dosáhli
skvělého úspěchu - 2
mistři ČR - mezi seniory Jirka Malínek
výkonem 633 (120
HS) a mezi staršími
žáky Mojmír Holec
výkonem 462 (100 HS).
V první desítce se ještě umístili na 7. místech junior
Petr Žahourek a starší žák Michal Waszniovski.
Více informací můžete získat na webových stránkách
www.kuzelkydacice.cz nebo na další we bové adrese
www.1kfcdacice.webnode.cz.
Zdeněk Blecha

Projekt „Živá paměť Jihočeského kraje“
Web pro seniory na adrese www.sedesatka.cz otevírá
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje ojedinělý projekt.
Lidé mohou na adresu pamet@sedesatka.cz zasílat zajímavé příběhy či osudy, které by neměly být zapomenuty
a které se váží k Jihočeskému kraji.
„S každou generací odchází obrovský rezervoár zkušeností, příběhů, osudů a jmen, o které následující generace definitivně přicházejí. Cílem projektu Živá paměť
Jihočeského kraje je zachytit zajímavé příběhy, redakčně
je zpracovat a uchovat je pro budoucnost. Všechny
sebrané příběhy a osudy budeme postupně zveřejňovat na
www.sedesatka.cz, nejlepší z nich pak v roce 2012 vydáme
knižně“ vysvětluje Jan Vojvodík z občanského sdružení
CENT RED, které web pro seniory www.sedesatka.cz provozuje.
Jihočeský kraj je jedním z prvních českých krajů,
které se k projektu připojily. Projekt se bude postupně
věnovat celému území České republiky, jednotlivé kraje
se v současné době rozhodují o svém vstupu do projektu.
„Zajímá nás především období mezi koncem II. světové války a dneškem. V každém z těch poválečných desetiletí prožívali obyvatelé jižních Čech společenské i hospodářské změny, bylo to velmi neklidné půlstoletí. O to více
zajímavých příběhů, na které by se nemělo zapomenout,
by se mohlo sejít,“ dokončil Vojvodík.
Projekt Živá paměť Jihočeského kraje potrvá až do
podzimu 2012. Více na www.sedesatka.cz. Kontakt: Mgr.
Jan Vojvodík, předseda CENT RED o.s., 774 765 880,
info@centred.cz.
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Občanské sdružení Prosaz
Dovolujeme si Vám představit občanské sdružení
Prosaz, které je zaměřeno na pomoc zdravotně postiženým. Nabízíme širokou škálu služeb: osobní asistenci,
domácí péči a chráněné dílny (klientům z Prahy a
blízkého okolí) a telefonickou krizovou linku (800 246
642) propojenou s odborným sociálním poradenstvím (pro
klienty z celé ČR).
Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými
od narození, ale můžou se na nás obracet i lidé, kterým se
např. vinou nehody během vteřiny změnil celý život, a neumějí se s novou situací vypořádat. Pomoc je určena
i jejich rodinám a blízkým, dále seniorům, maminkám,
kterým se narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí.
Budeme rádi, když se k nám připojíte na některé
z letních akcí pro ZP, kte ré Prosaz pořádá v roce 2010:
§ Vodácká akce, sjíždění Berounky
3. - 10. 7. 2010 (kemp Višňová, Hájek 3, Višňová
u Křivoklátu)
§ Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan
I. turnus 3. - 17. 7., II. turnus 17. - 31. 7. 2010
§ Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan
21. - 28. 8. 2010
§ Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz
7. - 11. 6. 2010 (Náměstí Míru, Praha 2)
Kontakt: Mgr. Mária Lazarčíková, 777 701 867,
poradna@prosaz.cz. PROSAZ, o.s., Kodymova 2526,
Praha 5, 158 00, více informací na www.prosaz.cz.

V Kostelním Vydří
o Petru Pavlu Rubensovi
V ne děli 6. června 2010 v 17 h přednese Dr. phil.
Edeltraud Klueting z univerzity v německém Münsteru
v přednáškovém sále Domu sv. Josefa v areálu kláštera
karmelitánů v Kostelním Vydří přednášku nazvanou „Ikony karmelitánské spirituality: Terezie z Avily očima Rubensovýma“.
Přednáška se zajímavým pohledem na dílo významného barokního vlámského malíře Petra Pavla Rubense bude
tlumočena a bude doprovázena promítáním obrazů.
V 18 hodin téhož dne bude v galerii Domu sv. Josefa
zahájena výstava „Karmelitánská mariánská poutní místa
v Bavorsku a na Moravě“ . Všechny zájemce upřímně zve
Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů.
Jan Jelínek

Dačice v soutěži o Nejkrásnější město
a obec Čech a Moravy 2010
Hlasovací lístek pro Dačice najdou
zájemci na www.czregion.cz/dacice. Registrace pro hlasování není nutná. Pokud
se ovšem hlasující osoba zaregistruje, má šanci získat při
losování věcnou cenu od partnerů soutěže. Města, která se
umístí na prvních deseti místech, získají věcné ceny
včetně celostátní propagace.

KULTURA
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MMaG

11. 6. a 12. 6. v 19:30 h
12. a 13. 6. v 17:00 h
4. 6. a 5. 6. v 19:30 h
MOON
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
ŠKOLA ŽIVOTA
Film VB, titulky
Film USA, česky
Film VB, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
19. 6. a 20. 6. v 19:30 h
18. 6. v 19:30 h
SOUBOJ TITÁNŮ
MAMAS & PAPAS
Film USA, titulky
Film ČR, česky
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
25. 6. a 26. 6. v 19:30 h
20. 6. v 17:00 h
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
ČESKÝ MÍR
Film USA, titulky
Film ČR, česky
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
19. června až 5. září 2010
„467 dní na cestě kolem světa“
Výstava Tomáše Zajíce z jeho cesty kolem světa (2006 - 2007)
Bohatá kolekce fotografií, bankovky, informace k jedn. zemím,
další předměty z cesty, kvíz pro děti i dospělé
Denně kromě pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h
Do 13. června 2010
Do 13. června 2010
Barevná paleta
Dačice a druhá světová válka
Výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice
(ve fotografiích a dokumentech)
Denně kromě pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h
Výstava k 65. výročí konce války na výstavní chodbě muzea
20. června 2010
Polná s památkami - celodenní výlet
Hrad s expozicí muzea, kostel, „stará škola“, židovské památky, dle časových možností zřícenina hradu Rokštejna
Odjezd z Havlíčkova nám. v 8:30 h. přihlášky na čísle: 384 422 493, 722 012 146, e-mail: muzeum.dacice@seznam.cz

MěKS

KI NO
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Pondělí 28. června v 19:30 h
Neděle 13. června ve 14:00 h
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
DAČICKÁ CANTILENA
ČESKÉ NEBE
7. ročník přehlídky pěveckých sborů
Cimrmanův dramatický kšaft
(Dačice, Telč, Kyjov, J. Hradec, M. Krumlov)
Hlavní sál MěKS, vstupné 30 Kč v předprodeji, 50 Kč na místě Hlavní sál MěKS, vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě

5. června 2010 od 19:00 do 23:00 h
V. Dačická muzejní noc
Program zahájí v 19:00 h na nádvoří zámku vystoupení
telčského národopisného souboru Podjavořičan
Vstup volný

zde odstřihnout

ANKET A
Dačické cukrování - III. ročník
Město Dač ice vyhlašuje u příležitosti konání třetího ročníku letní slavnosti Dačické cukrování anketu s otázkou
vztahující se k vynálezu ko st kového cu kru. Ze správných odpovědí bude vylosovaný jeden výherce, který obdrží
permanentku v hodnotě 1.000 Kč pro vstup na Koupaliště Dačice.
Vyplněný anketní lístek můžete doručit do 25. 6. 2010 do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.
Slosov ání správ ných odpov ědí proběhne 26. 6. 2010 v e 14:15 h.

Jakou barvu měly první
kostky cukru vyrobené
J. K. Radem, které věnoval
své manželce Julianě?
□ bílá a hnědá
□ pouze bílá
□ bílá a růžová
Údaj e pro slos ování

Jméno, příj mení:
Adresa:

Fotografie vlevo: etiketa prvního
ko st kového cu kru; vpravo: manželé
Radovi.

