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Jak to vidím aneb
co hýbe Dačicemi
Oprava mostu přes Dyji je v těchto
dnech téma, které působí v Dačicích
rozruch. Je to jednak doba, po kterou
bude most uzavřený a jednak objížďka
okolo vlakového nádraží.
Jak už to tak bývá - co člověk, to názor.
I když se jako obvykle najdou na slovo vzatí
„odborníci“ silničáři, tak naštěstí většina lidí
chápe nutnost opravy i to, že jízda po objížďce vyžaduje od všech velkou dávku trpělivosti
a ohleduplnosti. Radnice tlačí na dodavatele
i na investora, kterým je Jihočeský kraj, aby
pokud možno zkrátil dobu opravy. Podle toho,
že se na mostě pracuje i v sobotu a neděli, tak
bych řekl, že se všichni snaží o co nejrychlejší
provedení opravy. Věřím tedy, že práce nebudou trvat do prosince, ale že skončí dříve.
I na základě našich návrhů se výrazně zlepšilo značení objížděk a počáteční zmatek už
skončil. Pro zlepšení provozu na křižovatce
u Centropenu jsme nasadili městské strážníky, kteří tu ve spolupráci s Policií ČR v kritických časech usměrňují dopravu. Je jasné,
že se jedná o provizorní řešení, a proto jsme
navrhli tuto křižovatku osadit semafory.
Dalším tématem těchto dní byl zápis dětí
do mateřské školy. V letošním roce se potvrdilo, že kapacita školky je nedostatečná.
Společně s paní ředitelkou se mi podařilo
vyjednat u okresní hygienické stanice výjimku, která nám dovolí navýšit počet míst pro
děti o dvacet dva. Výjimka byla udělena na
dva roky, a proto současně pracujeme na
projektu rekonstrukce MŠ Za Lávkami. Ta
nám umožní trvale zvýšit počet tříd o dvě
a předpokládáme, že k jejímu provedení
využijeme dotaci. Pokud se vše podaří, pak
bychom ji realizovali v roce 2016 nebo 2017.
V této chvíli stojíme před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na zateplení budovy
MŠ na Červeném vrchu a budov ZŠ v ulici
B. Němcové a Gymnázia Dačice. Díky dotaci se nám podařilo získat pro Dačice téměř
11 500 000 Kč. Celá akce musí být dokončena
ještě v tomto roce. Jak je vidět z předchozích
řádků období prázdnin a dovolených rozhodně neznamená, že by se život ve městě zastavil. Přesto Vám přeji, abyste jste si užili léta
a odpočinuli si ať už doma nebo v zahraničí.
Karel Macků, starosta

ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY
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Žáci základních škol přivítali
na městském stadionu Josefa Zimovčáka
Dačice se letos staly jedním z partnerských měst, která převzala záštitu nad
charitativní veřejnou cyklotour Na kole dětem, kterou na podporu onkologicky
nemocných dětí pořádá již šestým rokem nadace Josefa Zimovčáka. Během deseti
dnů ujeli účastníci na trati vedoucí z Aše do Bruntálu celkem 1.358 km.

Josef Zimovčák, jehož jméno je spjato s pokořením tratí Tour de France a Giro
d´Italia na vysokém kole, se v úterý 9. června, přesně v 13:30 h, doslova vřítil na svém
legendárním velocipédu na ovál městského
stadionu. Následovala ho asi třicítka cyklistů,
kteří spolu s ním absolvovali etapu vedoucí z Humpolce do Třebíče. Cyklisty přivítali
starosta Karel Macků a místostarosta Miloš Novák a předali nadaci šek na 5 000 Kč,
kterými město přispělo nadačnímu fondu.
A na oplátku převzali od Josefa Zimovčáka
certifikát pro partnerská města.
V časově náročném programu stihl světoznámý cyklista ještě předat poháry vítězům jedné z disciplín atletického závodu
O velký štít města Dačic, kterého se na stadionu v ten den účastnily základní školy
z Dačic, Slavonic, Studené, Telče, Starého
Hobzí a Lubnice.
Ani vysoké kolo nezahálelo. Během půlhodinové zastávky měli někteří žáci mož-

nost si jízdu na něm
vyzkoušet. Jaký je
pohled na svět ze
sedadla kostitřasu,
si na závěr vyzkoušeli i starosta s místostarostou. Kolem
čtrnácté hodiny se
pak peloton vydal na
další cestu směrem
na Želetavu a Třebíč.
Děkujeme Městské policii a Technickým službám za
zajištění bezpečného průjezdu cyklistů
Dačicemi a ZŠ Komenského za vstřícnost,
díky které jsme mohli skloubit cyklistický
peloton a atletické závody O velký štít města Dačic.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu
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Slovo místostarosty
Krásný den vážení spoluobčané, máme zde již červenec, začínají letní prázdniny a vybíráme si dovolené. Já jsem si užil týden
na dovolené ke konci června, kdy jsem s manželkou poznával krásy České republiky a také hledal inspiraci z jiných měst, která
jsem navštívil. Nyní jsem již opět v plném nasazení.

Asi nejdiskutovanější věcí, která již měsíc hýbe Dačicemi, je oprava mostu přes
Moravskou Dyji a s ní související problémy
s objízdnými trasami. K tomuto tématu se
již ve Zpravodaji vyjadřuje pan starosta.
Já bych si dnes dovolil zmínit oblast, která sice není právě v centru pozornosti, nicméně je důležitá pro naše místní části i pro
město samotné. V tomto případě se jedná
o vzhled místních částí, o který je obec povinna se starat ze zákona.
Nyní jsou nastaveny tři způsoby údržby
zeleně. První a tu největší plochu udržují
Technické služby Dačice, které jsou na takovou práci přímo vybavené moderní mobilní
technikou. Druhý způsob je ten, že údržbu

provádějí místní spolky –
převážně jsou to sbory dobrovolných hasičů, ale také
červený kříž. Do třetice se
o zeleň starají fyzické osoby
(tento způsob nepreferuji).
A právě u dvou posledně
jmenovaných způsobů zajištění sečení a údržby zeleně bych se chtěl zastavit.
Dle předložených smluv je
zřejmé, že spolky a fyzické
osoby sečou každý za jinou
finanční částku. Již od ledna se snažím nastavit kompromis tohoto nepoměru. Vypracoval jsem přehled, kolik město Dačice
ušetří finančních prostředků v případě, že
bude více preferované zajištění údržby zeleně prostřednictvím spolků. Jedná se sice
„jen“ o tisíce, ale tyto peníze se pak mohou
zpět použít právě v těch místních částech,
kde se ušetří. Nehledě na to, že peníze proplacené městem za údržbu zeleně zůstávají
přímo konkrétnímu danému spolku provádějícímu údržbu. Sami dobře víme, že hlavně spolky, jako jsou např. dobrovolní hasiči,
pořádají kulturní akce pro místní občany
a především pro děti.
Také bych chtěl zmínit, že výše uvedení

sečou veškeré veřejné plochy v místních
částech a Technické služby tam nemusejí vůbec zajíždět a mohou se věnovat jiné
práci. Tímto článkem jsem určitě nechtěl
strhnout lavinu podepisování smluv o sečení si ploch na dobře přístupných místech.
Ale spíše narovnat vztahy mezi jednotlivými smlouvami.
Děti již mají vysvědčení založené v šuplíku a na známky (schválně nepíšu samé jedničky, protože na to, jak říká klasik, se historie neptá) už si ani nevzpomenou. Proto
bych jim chtěl popřát hezké a klidné prázdniny, aby si užily nové zážitky a načerpaly
síly do dalšího ročníku ve škole. Těm, kteří
jste dokončili studia, abyste našli zaměstnání a v nich se vám dařilo. Rodičům, aby
si právě našli čas trávit s dětmi co nejvíce
chvil a také, aby měli trpělivost nejen při
stání v kolonách na objízdné trase v Dačicích. Věřte, že na rekonstrukce silnic a na
ně navazující objízdné trasy narazíte nejen
v Dačicích, ale i jinde v naší republice (sám
jsem to poznal) nebo v zahraničí. Veškeré
aktuální dopravní informace lze vyhledat
na různých webových stránkách. Já například používám www.dopravniinfo.cz.
Miloš Novák,
místostarosta

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

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 5. zasedání konaném 15. 6. 2015
mimo jiné
• projednalo závěrečný účet města za
rok 2014 a schválilo účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014; hospodaření
města skončilo v roce 2014 schodkem ve
výši -4.418.558,52 Kč
• schválilo rozpočtové opatření č. 10/2015
v těchto objemech: příjmy -2.695,84
tis. Kč, výdaje 475,90 tis. Kč, financování
3.171,74 tis. Kč
• schválilo přijetí dotace z OPŽP a SFŽP ve
výši 3.438.422 Kč na zateplení budovy
MŠ v ul. B. Němcové a přijetí dotace ve
výši 7.986.760 Kč na zateplení budovy ZŠ
a gymnázia v ul. B. Němcové
• rozhodlo o udělení Ceny města Dačice
za rok 2014 v kategorii sport, v kategorii
výchova a vzdělání a v kategorii jiné
• vzalo se souhlasem na vědomí problémy
občanů města, které byly naformulovány 23. 3. 2015 na Fóru Zdravého města
Dačice a MA21 a následně byly ověřeny
v celoměstské anketě
• schválilo prodej 16 stavebních parcel
pro stavbu rodinných domů v lokalitě Za
Školou
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RADA MĚSTA
na své 15. schůzi konané 11. 5. 2015
• schválila spolufinancování rekonstrukce
hřiště v Chlumci do částky 300 tis. Kč
na své 16. schůzi konané 20. 5. 2015
mimo jiné
• schválila rozpočtové opatření č. 9/2015,
které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 844,00 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
klubovny, garáže a skladu v suterénu budovy č. 89 v Bílkově s SDH Bílkov
• schválila poskytnutí záštity starosty
města nad hudebním pořadem na
počest hudebního skladatele, dirigenta
a pedagoga Vladimíra Fuky konaném
23. 5. 2015
• schválila uzavření smlouvy s Jihočeským
krajem o poskytnutí dotace ve výši
130.000 Kč na obnovu venkovního
schodiště a odvětrání soklového zdiva
starého zámku
na své 17. schůzi konané 27. 5. 2015
mimo jiné
• souhlasila s rozšířením platnosti projektu celokrajské jízdenky JIKORD+ na
společnost Štefl tour

• schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností SETO, spol. s r.o. Dačice na
rozšíření veřejného osvětlení v Hradišťku
za celkovou nabídkovou cenu ve výši Kč
255.136 Kč bez DPH
• uzavření smlouvy o dílo s JN stavitelství, s. r. o. Malý Pěčín na úpravu budovy
občanské komise v Hostkovicích č. 28
za celkovou nabídkovou cenu ve výši
458.171 Kč bez DPH
na své 18. schůzi konané 3. 6. 2015 mimo
jiné
• schválila pilotní projekt svozu bioodpadů
a pro realizaci určila lokalitu Za Lávkami
a ulici U Třech křížů
• schválila poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5.000 Kč na obnovení činnosti včelařského kroužku při ZŠ
v ul. B. Němcové
• schválila navýšení kapacity MŠ Dačice ze
současných 302 na 312 dětí s účinností
od 1. 9. 2015
• schválila záštitu starosty města nad jízdou parního vlaku v roce 2015 a poskytnutí mimořádného peněžitého daru
ve výši 3.000 Kč pro Společnost telčské
místní dráhy

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 23. května 2015 přivítal zastupitel Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města. Přivítány byly děti: Pavel a Ema Tunklovi, Marek Habr, Veronika Benešová, Vojtěch Husták a Marie Kubešová.

Vernisáž výtvarných prací žáků ZUŠ Dačice v Senátu ČR

V úterý 9. června se žáci a učitelé ZUŠ Dačice zúčastnili slavnostní vernisáže výstavy výtvarného oboru v předsálí jednacího sálu Senátu
České republiky ve Valdštejnském paláci v Praze. Výstavu zorganizoval a zaštítil pan senátor RNDr. Miloš Vystrčil, který v sobě nezapřel
svou původní profesi kantora a při prohlídce prostor Senátu občas děti zkoušel – dopadlo to dobře, pětky žádné nebyly!
Václava Zamazalová, ZUŠ Dačice

Sladká tečka za celoroční činností dětského aerobiku DDM Dačice

S radostí jsme se s dětmi z dačického aerobiku protančili do celorepublikového finále soutěže „Česko se hýbe“, která se konala letos v červnu v Mostě. A nutno říci, že jsme reprezentovali víc než statečně.
Soutěžili jsme ve třech kategoriích; nejstarší skupina Slunečnic si vybojovala krásné 10. místo z 21 zúčastněných, Sněženky a jejich Večerníček skončil uprostřed startovního pole na 7. místě a Ledové království zmrazilo osazenstvo 14. pozicí. Punc úspěšné sezóně dodalo
soustředění na Dolním Radíkově. Za činností aerobiku DDM stojí ohromný kus práce; je to symbióza trenérek, rodičů a zejména dětí, které
jsou vedeny k radosti ze cvičení, a tento kroužek přijme vstřícně každého nového člena. Více informací na www.aerobik-dacice.cz.
Již od září se na Vás těší trenérky Jarka Bačáková, Aneta Švarcová a Šárka Švorcová
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Bez informací jsme jako bez ruky
Když nám v životě něco hodně chybí, přirovnáváme absenci této naší potřeby životu bez ruky. Trochu morbidní srovnání
a většina z nás si skutečný život bez ruky vůbec nedokáže představit, ale chtě nechtě mne to napadlo v souvislosti s informacemi. Svět je plný informací, svět potřebuje informace. Je jen otázkou, jak je získávat, jak je třídit podle jejich relevance, jak je
využívat, jak je archivovat…
Vždyť už anglický spisovatel Samuel Richardson, žijící na přelomu 17.
a 18. století říkal, že „Pro
vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři
základní prvky. Jsou to
síla, čas, informace a dovednost.“
Informace ale mohou
být velmi ošemetné
a neuvážené nakládání
s nimi může být nebezpečné. V životě běžném, i v životě profesním. Na úrovni státní i místních samospráv
obzvlášť. Proto jsem velmi rád, že se u nás v Dačicích k informacím
snažíme stavět zodpovědně a mohli jsme u nás přivítat účastníky
konferenci Rok informatiky 2015.
Bylo pro nás výzvou připravit v Dačicích společně s organizátorem již tradiční konference Rok informatiky letošní třídenní odborné setkání všech, pro které je důležitá elektronizace veřejné

správy. Všech, kterých se týká egovernment, jeho infrastruktura
a především bezpečnost. Naše město se tak pro tento rok stalo platformou pro společné setkání a odbornou diskusi všech zainteresovaných z celé České republiky. Díky krásám města jsme také byli
schopni nabídnout i netradiční a zajímavý neformální doprovodný
program. Po dnech strávených nad otázkami digitalizace a registrace smluv, mobilních aplikací, elektronické agendy úřadů apod.
jsme zástupcům obcí, měst, krajů, ministerstev, IT profesionálům
poskytli odpočinek a prostory pro neformální diskuse na Dačickém
zámku. Spojila se tak historie se současností, minulé s moderním.
Ale to přeci k životu patří! Jsem velmi rád, že jsme to po konferenci
loni v Boskovicích byli právě my, kterým se podařilo již tak vysokou
laťku akce zvednout ještě výše. Jsem na nás pyšný, na město jako
takové, na vedení města a jeho přístup k této problematice, na vás,
kteří v Dačicích žijete a svou každodenní prací jej děláte lákavým.
A evidentně nejen pro turisty, kteří se přijedou podívat za naším
renesančním zámkem z 16. století, který své kouzlo získal dalšími
klasicistními přestavbami, nebo za slavnou dačickou kostkou cukru, ale i pro organizátory takto důležitých a podnětných setkání
s celorepublikovým dopadem. Děkuji vám všem!
Jan Bartošek

Víte, co znamená, když se řekne DSO Mikroregion Dačicko?
Dobrovolný svazek obcí (DSO) Mikroregion Dačicko byl založen roku 2004. Založilo ho celkem 22 obcí, roku 2006 přistoupila
ještě obec Jilem. Území mikroregionu je tedy v současné době tvořeno 23 obcemi, z toho 2 městy – Dačicemi a Slavonicemi.
V současné době v něm žije zhruba 20 tisíc obyvatel. Mikroregion Dačicko se nachází ve východní části Jihočeského kraje
a sousedí se dvěma kraji – na východě s krajem Vysočina a na jihovýchodě s Jihomoravským krajem. Jižní hranice mikroregionu sousedí s Rakouskem. Krajina je zde mírně zvlněná s výškovým rozmezím od 400 do 700 m n. m. Území se nachází na
přechodu mezi Javořickou pahorkatinou (Českomoravská vrchovina) a Novobystřickou vrchovinou (Česká Kanada).
Kdo je členem mikroregionu?
Členy jsou obce Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko,
Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Jilem,
Kostelní Vydří, Peč, Písečné, Staré Hobzí, Studená, Třebětice, Volfířov
a města Dačice a Slavonice.
Co je hlavním cílem svazku?
Hlavním cílem svazku je především ochrana společných zájmů

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

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

21,10

Lodžie

2,50

Předsíň

5,80

Sklep

1,40

Koupelna

3,40

WC

Celkem

1,30
35,50

Zájemci o pronájem startovacího bytu musí splňovat následující
kritéria: věk žadatelů, zaměstnání, počet dětí, stavební spoření,
trvalý pobyt.
Konečný termín pro podání žádostí: 7. 8. 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.
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a práv při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi atd., společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí, propagace území, příprava projektů,
podávání žádostí o granty a dotace a samotná realizace projektů.
Co se nám zatím povedlo?
V rámci společných projektů se nám podařilo pořídit do
členských obcí mikroregionu informační tabule, mobiliář (jako
lavičky, odpadkové koše, kolostavy, úřední desky). Dále jsme
pořídili radarové ukazatele rychlosti, party stany a jeden velkokapacitní stan. Vydali jsme leták a brožuru o svazku, vytvořili jsme
webové stránky mikroregionu. Opravili jsme již řadu sakrálních
památek (křížky, kapličky, zvoničky, boží muka, sochy, pomníky).
Vypracovali jsme několik strategických dokumentů. Spoluzaložili
jsme Region Renesance (seskupení 4 mikroregionů) a Místní akční
skupinu Česká Kanada. Vybudovali jsme naučnou stezku, zbudovali jsme workoutová hřiště, vydali jsme cykloturistické mapy, pořídili
propagační film o mikroregionu, zlepšili značení cyklotras atd.
Kde se dozvíte více informací?
Pro více informací o mikroregionu a sledování aktualit navštivte
naše webové stránky www.m-dacicko.cz.
Monika Hlavová, tajemnice mikroregionu

KOUPÍM

--- inzerce ---

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

Tel: 602 584 566

www.dacice.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ VOLNÉHO MÍSTA
pracovník - pracovnice odboru dopravy
- úsek silničního hospodářství
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka-pracovnice odboru dopravy - úsek silničního hospodářství. Zájemci
se mohou přihlásit do 27. 7. 2015 formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13
Dačice.
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v oboru dopravním, stavebním
nebo v oborech příbuzných
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B

--- inzerce ---

Výhoda:
• praxe v oboru
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na
stránkách www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Druh práce: pracovník - pracovnice odboru dopravy
Místo výkonu práce: město Dačice

Sl a v

nost

ot e v

ní

ře n í

.
11. 7

Zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve
znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: 1. 9. 2015
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
--- inzerce ---

Centrum volnočasových
aktivit a turistiky
▪ Výstava o historii Panského dvora

▪ Lanové centrum s lezeckou stěnou a drytoolingem
▪ Letní kino a promítání pro děti

▪ Koncerty a divadelní představení

▪ Půjčovna kol

▪ Kavárna, dětská herna

facebook.com/panskydvurtelc | www.panskydvurtelc.cz

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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Problémy občanů města Dačice pro rok 2015
Na konci března letošního roku se za účasti sto deseti občanů konal třetí ročník
Fóra Zdravého města Dačice, jehož cílem bylo získat podněty k dalšímu rozvoji města. Náměty získané z fóra byly v první polovině dubna tradičně ověřeny
v celoměstské anketě, což mělo za cíl prověřit, zda se na zvolených problémech
z fóra shodnou i ostatní obyvatelé Dačic a místních částí.
Anketní lístky byly
zveřejněny v dubnovém
vydání Dačického zpravodaje, distribuce probíhala také prostřednictvím škol a hlasovat
bylo možné rovněž elektronicky na webových
stránkách města Dačice.
Do hlasování se aktivně zapojilo 2022
občanů, což představuje necelých 27 %
občanů Dačic a místních částí (110 občanů
v rámci veřejného fóra, 1912 v rámci ankety). V první polovině června byly výsledky ankety předmětem jednání rady a zastupitelstva města.
Děkujeme všem občanům a příznivcům
Zdravého města Dačice za spolupráci při
určení problémů a příležitostí města na rok
2015. Těší nás, že se fórum i následná anketa
setkala s tak velkou odezvou. Tyto výsledky
nás utvrzují v tom, že máte zájem zapojovat se do rozhodovacích procesů města
a že naše snahy o co největší občanskou
participaci nejsou marné.

O řešení nadefinovaných problémů Vás
budeme průběžně informovat. Více informací k výsledkům ověřovací ankety najdete
na www.dacice.cz v záložce Zdravé město
Dačice, Fórum ZM.
Ověřené problémy 2015 (řazeny abecedně):
• Denní stacionář pro osoby se zdravotním
postižením
• Multifunkční hala
• Nekuřácké zóny u škol
• Oprava vozovky a vybudování chodníku
směrem na Hradišťko
• Pokračování v řešení obchvatu
• Rozšíření prostor pro Městskou knihovnu
Dačice
• Řešení křižovatky na Palackého náměstí
jinak než kruhovým objezdem
• Snížení pronájmů za sportovní halu
• Údržba zeleně mimo zastavěné území
obce
• Zřízení parkoviště v ulici Bratrská
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

Nová naučná stezka okolím Dačic
Na začátku turistické sezóny byla v Dačicích a blízkém okolí vyznačena nová naučná stezka s celkovými náklady zhruba 380 tisíc Kč zahrnujícími turistický mobiliář a grafické materiály.
vodný turistický mobiliář (dřevěné přístřešky k posezení a relaxaci, informační tabule
a odpadkové koše).
Martin Šťastný,
vedoucí odboru dotací a investic

Jednostranné zvýšení
nájemného
Vedení města spolu s Radou města
Dačice se rozhodly v roce 2015 nezvyšovat
nájem v sociálních bytech domu 305/I
ul. Bratrská v Dačicích o míru inflace, která
za rok 2014 byla 0,4 %. Nájemné v těchto
bytech bude i nadále ve výši 47,01 Kč/m2
podlahové plochy bytu.
Martina Bénová,
vedoucí odboru správy budov

Upozornění
pro dopravce
Podle § 8 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, je dopravce povinen do
31. července 2015 prokázat finanční
způsobilost.
Trvání finanční způsobilosti prokazuje
dopravce příslušnému dopravnímu úřadu
(Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství) a týká se
podnikatelů, kteří provozují na základě
koncese silniční dopravu velkými vozidly (vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, vozidly určenými pro přepravu
více než 9 osob včetně řidiče).
Potvrzení o prokázané finanční způsobilosti doloží podnikatel v jednom vyhotovení na místně příslušný obecní
živnostenský úřad.
Pokud podnikatel finanční způsobilost
na rok 2015 neprokáže, živnostenský úřad
na základě návrhu odboru dopravy Krajského úřadu koncesi zruší.
Jana Klimešová,
odbor obecní živnostenský úřad

Workoutové hřiště bylo slavnostně otevřeno
Jedná se o jeden z hlavních výstupů projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“,
který byl realizován Mikroregionem Dačicko v letech 2014 a 2015 a jehož financování
podpořila z 85 % Evropská unie. Naučná
stezka v délce necelých 15 km obsahuje
celkem 11 zastavení, její trasa vede z centra
města Dačice přes tzv. Valchu na řece Dyji,
zámecký park, Toužínské stráně, kaskádu
rybníků za dačickým koupalištěm, Kostelní
Vydří, Dubovou stráň u lomu a Zahrádecký
les zpět do centra města. Nenáročná stezka je určena především pro pěší. Její návštěvníci budou díky fotografiím a textům
seznámeni se zajímavostmi jednotlivých
zastavení, součástí informačních panelů je
také tzv. QR kód, který ocení majitelé „chytrých“ telefonů. Na stezce je umístěn dopro-
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V sobotu 30. května proběhlo slavnostní otevření workoutového (posilovacího)
hřiště v Dačicích. Hlavním bodem programu byla předváděcí akce v podání instruktorů.
Na konci roku 2014
proběhla výstavba hřiště financovaná plně
z rozpočtu města Dačice,
celkové náklady spojené
s výstavbou a zřízením
dopadového plochy činí
přibližně 250 tisíc Kč.
Slavnostní otevření areálu bylo uskutečněno
v rámci akce „Den bez
tabáku“ a zúčastnilo se
ho více než 50 diváků. Zhruba hodinová akce zahrnovala úvodní slovo starosty města, působivou exhibici v podání dvou instruktorů, názornou instruktáž zájemcům o cvičení a na
závěr soutěž ve shybech, které se zúčastnilo celkem 11 soutěžících.
Martin Šťastný,
vedoucí odboru dotací a investic

www.dacice.cz

Jak se podniká v Dačicích
Ráj oříšků

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy
a začátek Vašeho podnikání?
Začátek firmy se traduje od roku
2010. Působíme tedy na místním trhu,
již více než 5 let. Start a rozvoj nebyl
jednoduchý. Více než rok firma působila v tmavých a nevyhovujících podnikatelských podmínkách. Již
4 roky je firma přestěhována rovněž v ulici Göthova do č. p. 149/I.
Tyto prostory jsou světlé, pozitivní a velmi příjemné pro zákazníky. Naše činnost a sortiment, který zde na trhu do té doby chyběl, je pro zákazníky velmi pestrý. Nabízíme volně vážený prodej
oříšků, sypaných čajů, zrnkové kávy a velký výběr koření. Určitě si
u nás vyberou i ti největší gurmáni. Dále je v naší stálé nabídce prodej včeloviny, medoviny, sirupů, čokolády, marcipánu, kávového
a čajového příslušenství. V prodejním sortimentu jsou i dárková
balení. At už přímo od výrobce, nebo na konkrétní přání zákazníka, je možné na místě dárkově zabalit téměř vše z naší nabídky.
Dárková balení v podobě balíčků, kornoutů jsou vhodná k různým příležitostem, jako jsou návštěvy, výročí, oslavy, Vánoce atd.
Před více jak rokem jsme náš sortiment rozšířili o Gemmoterapii,
což je léčba z pupenů rostlin. Jedná se o tinktury – kapky z pupenů nebo celých rostlin. Ideální léčba se skládá z tinktury a směsi
čajů, popř. čaje na odkyselení. Tato léčba je vhodná i pro děti.
Použití je velmi široké. Od alergie, migrény, lymfy, štíhlé linie, nachlazení, orgánových nebo trávicích potíží, či zlepšení a zkvalitnění spánku, až po různé očistné kůry. Velmi vhodné je každý měsíc podpořit některý z orgánů. Měsíc červen - podpora imunity
a trávení. Firma Serafin je jediným tuzemským výrobcem čajových
koncentrátů. Čajové koncentráty jsou čistě přírodní, bez chemie
a konzervantů. Dále nabízíme prodej dárkových poukazů.
Jak se Vám podniká v Dačicích?
Podnikání a ještě na malém městě není jednoduché. Přináší sebou mnoho úskalí a potíží. Naším cílem a záměrem je především
komunikace s našimi stálými zákazníky a oslovení zákazníků nových. Proto je velmi důležitá reklama. Již několik let máme internetové stránky www.oriskydacice.cz, kde může široká veřejnost
zjistit náš hlavní sortiment a nabídku. Velice si vážíme zákazníků,
kteří jsou u nás spokojeni a předávají dál svá doporučení. Místní
občané a návštěvníci nás mohou pravidelně vidět na akcích města
např. na Cukrování, Velikonočním a Vánočním jarmarku na zámku.
Velký význam pro tento region mají místní větší i menší firmy, které
dávají lidem práci a v dnešní době alespoň nějaký ten pocit jistoty.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Úspěchem je, že jsme stabilní a dále se rozvíjející firmou se stálým místem na trhu. Naši zákazníci jsou spokojeni a rádi se k nám
vracejí. Za což si zaslouží poděkování. Dále si velmi vážíme certifikátu na Gemmoterapii pro poradce v oblasti prodeje výrobků
značky Serafin.
Podnikatelé, pokud máte zájem o bezplatné zařazení do rubriky
Jak se podniká v Dačicích, ozvěte se na e-mail redakce@dacice.cz
nebo na telefon 384 401 275.

Nové prvky na dětských hřištích
Na konci května byly v Dolních Němčicích a Hostkovicích
osazeny nové prvky na dětských hřištích.
Původní dosluhující sestavy byly nahrazeny zcela
novými, v obou případech
se jedná o závěsnou dvouhoupačku se skluzavkou,
v Dolních Němčicích byl
navíc dětský areál doplněn
formou sponzorského daru
městu Dačice o zcela nový
prvek v podobě hrazdy s lezeckou stěnou, lanovou sítí a šplhací
kovovou tyčí. V Dolních Němčicích i Hostkovicích byla také z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí rozšířena písčitá dopadová plocha.
Celkové náklady činí 130 tisíc Kč.
Martin Šťastný, vedoucí odboru dotací a investic

Služby sociální péče
– centra denních služeb
Seriál o službách sociální péče pokračuje dalším dílem,
který tentokrát přiblíží centra denních služeb.
Jedná se o sociální služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, které potřebují pomoc dalších osob. Dříve se
tyto sociální služby označovaly jako Domovinky. Klienti zde pobývají po určitou část dne, přičemž je jim zajištěna strava, potřebná
péče a smysluplné využití volného času. Lidé zde mohou navazovat sociální kontakty a rozvíjet své schopnosti. Klienti těchto služeb
běžně žijí v domácnosti s pomocí svých blízkých, ale určitou dobu
(několik hodin denně, párkrát v týdnu či měsíci) pobývají v centru denních služeb. Pro lepší představu je možné fungování center
denních služeb srovnat s fungováním mateřských školek.
Centra denních služeb poskytují tyto základní činnosti:
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V Jihočeském kraji jsou evidována pouze tři centra denních služeb,
pro občany Dačic a okolí jsou z důvodu vzdálenosti obtížně dostupná.
• Diakonie ČCE - středisko Rolnička - Mrázkova 700, 392 01 Soběslav;
Bezděkova 122/17, 392 01 Soběslav; Světlogorská 2771/3, 390 05
Tábor 5, tel.: 381 522 054, www.rolnicka.cz. Služba je určená osobám s mentálním postižením a s kombinovaným postižením.
• Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské - Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany, tel.: 603 175 004, web:
http://www.nazaret.cz. Služba je poskytována osobám s různými typy zdravotního postižení.
V Kraji Vysočina je registrováno celkem 6 center denních služeb.
Pro obyvatele z Dačicka je nejblíže Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s. Havlíčkova 4725/38, 586 01 Jihlava 1, tel.: 567 155 083, web: www.
tyflovysocina.cz. Služba je zaměřená na osoby se zrakovým nebo
kombinovaným postižením a seniory.
Článek poskytuje pouze základní informace o centrech denních
služeb. 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 Lada Nejedlá
a 210 Irena Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství.
V příštím čísle se zaměříme na denní stacionáře.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice
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V Senátu zazněla silná
kritika způsobu kontrol
Možná si to někteří pamatují ze školy,
z práce, z tréninku nebo odjinud. Když
si na vás učitel, mistr nebo třeba trenér
zasedl, tak jste neměli šanci. Buď Vám
našel v sešitě špatně udělané okraje,
ve špatném pořadí srovnané nářadí
nebo špatně zavázané kopačky apod.
Možná si říkáte, proč jsem
takto podivně začal. Bohužel
po dvou zasedáních našeho
senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí vyplněného dlouhou diskusí
se zástupci kontrolních orgánů i kontrolovaných jsem nabyl pocitu, že se naše kontrolované osoby často nacházejí v podobné situaci, kterou jsem výše popsal. Pro
ilustraci nyní uvádím část naším senátním
výborem přijatého usnesení:
„Výbor považuje za
• naprosto neuspokojivou a do budoucna za neudržitelnou dosavadní praxi
velkého množství dublujících se a nijak
nekoordinovaných kontrol na jednu akci,
navíc často probíhajících podle různých
metodik a pravidel;
• neudržitelnou situaci, kdy ještě v průběhu přípravy nebo vlastní realizace projektů jsou poskytovatelem,
manažerem akce nebo jiným oprávněným subjektem vydávána stanoviska
a rozhodnutí, která se následně mění
nebo nejsou později považována za
závazná nebo jsou zpochybňována.
Není možné, aby kontrolní orgány při
následných kontrolách, nevycházely
z dokumentů a pokynů platných v době
schválení akce poskytovatelem dotace;
• neudržitelnou praxi, při které je žadatel
– příjemce dotace nepřiměřeně trestán
za administrativní pochybení a bagatelní
nedostatky, aniž by se prioritně přihlíželo
k tomu, zda byl naplněn cíl nebo účel
dotace;
• neudržitelný stav, kdy v kontrolních
a auditních orgánech rozhodují nezřídka
lidé bez praktických zkušeností v oboru,
který kontrolují.“
Tolik tedy jenom malá ukázka části
jednomyslně přijatého našeho výborového usnesení k průběhu kontrol čerpání
různých podpor a dotací často třeba také
městy a obcemi.
Aby mi bylo rozuměno, vůbec netvrdím,
že všichni příjemci dotací jsou poctiví
a bez chyb. Pokud nás ale konečně nezačne
více zajímat obsah a splněný cíl projektu
než správně vyplněný formulář, tak hrozí,
že postupně aktivní a samostatné lidi
těmi papíry úplně, když ne zadusíme, tak
alespoň znechutíme.
Miloš Vystrčil, senátor
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Kvítek na Vltavském Cantare
Festival Vltavské cantare je již tradiční akce, na kterou jsou zvány dětské a mládežnické pěvecké sbory z celé České republiky. Každý ročník je zaměřen na provedení skladeb autorů, kteří se věnují dětské sborové tvorbě nebo mají významné
výročí. V rámci minulých ročníků byla např. v Českém Krumlově uvedena skladba
B. Martinů Otvírání studánek v provedení 4 spojených těles, v roce 2011 byl repertoár zaměřen na soudobou sborovou tvorbu.

Cílem a přínosem festivalu je vytvořit příležitosti pro přátelská setkání, vzájemnou
inspiraci a předávání zkušeností, podpora
aktivního trávení volného času dětí a mládeže, navázání nových kontaktů, povzbuzení pro sbormistry a příjemná, sváteční
událost pro děti. Festival je realizován především jako rodinný. Jak svou velikostí, tak
přístupem všech organizátorů a členů DPS
Medvíďata.
Letošní ročník byl odstartován 7. 5. 2015
v Českých Budějovicích společnou generálkou sborů s Jihočeskou filharmonií. Poté
následoval přesun sborů do Českého Krumlova, kde se odehrávala nejdůležitější část
festivalu. Dominantou mezi koncerty bylo
premiérové provedení Mass For Peace od
Karla Jenkinse, v níž učinkovaly spojené
sbory společně s Jihočeskou filharmonií
pod vedením Jana Talicha. V průběhu večera se představily i jednotlivé sbory se
svým programem. Dačický Kvítek měl pro
tuto slavnostní příležitost připravenou
malou kantátu od Ilju Hurníka Tři dcery,
v níž sólové party zpívaly Anežka, Tereza

a Anna Hergeselovy.
Kromě hudebního programu si Kvítek mohl v sobotním dopoledni užít
i návštěvu nedaleké kulturní památky,
a to kláštera ve Zlaté koruně. Po načerpaní nových sil se Kvítek představil dále
v Krumlově na odpoledním koncertě
v hotelu Růže a večer na Slavnostním koncertě v městském divadle. Celý večer se
nesl v duchu velmi přátelské atmosféry
a mnoha přání k 20. narozeninám krumlovských Medvíďat.
Kostel sv. Víta se stal koncertním prostorem pro závěrečný koncert festivalu, kde
zazněly poslední písně letošního ročníku.
Kvítek koncert uzavíral čtyřmi skladbami,
mezi kterými zaznělo i Ave Maria od Terezy
Hergeselové.
Ve vedení sboru se v průběhu festivalu
střídal Vítězslav Hergesel se svojí dcerou
Anežkou Hergeselou za klavírního doprovodu Venduly Kaluzsné. Zájezd se uskutečnil za finanční podpory Města Dačice
a Nadace Život umělce.
Vendula Kaluzsná

Větrání také o dovolených
V neděli 26. července 2015 – o svátku sv. Jáchyma
a Anny – se v tradičním čase 14.30 h bude konat
v Lidéřovicích v kostele sv. Linharta větrání kostela a varhan. Tématem větrání budou Poutě, putování a poutní písně, tedy v čase dovolených opravdu příhodný námět.
Číst, povídat, zpívat a hrát budou Tomáš a Jitka
Slavických a jejich děti. Všechny příznivce historie
a kostela sv. Linharta zve P. Gorazd s přáteli.

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové

První školní výlet
9. června se naši prvňáčci vydali na svůj
první školní výlet. O neobvyklý zážitek se
jim tentokrát postaral Ing. Bartošek, který
pro ně zorganizoval den s jindřichohradeckou úzkokolejkou. A tak se děti podívaly nejen do muzea a depa v Jindřichově
Hradci, ale také cestovaly vláčkem až do
Nové Bystřice, kde ještě navštívily expozici
úzkokolejky a depa. O vzniku jednotlivých
exponátů a provozu jim zasvěceně vyprávěl zaměstnanec JHMD.
Za zajímavý a příjemně strávený den plný
nevšedních zážitků srdečně děkujeme.
Alena Hejtmanová

13. ročník Mezinárodní internetové soutěže v psaní na klávesnici INTERSTENO
2015
Soutěž probíhala ve dnech 9. března až
11. května. Úspěšně ji absolvovalo celkem
1399 závodníků, mezi nimi i 5 žáků naší
školy. Soutěž sestává z desetiminutového
opisu s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu.
Z naší školy se soutěže zúčastnili Lenka
Riedlingová, Karel Müller a Tereza Dvořáková z VIII. A a Dominika Štolbová z IX.
A. Těmto žákům se podařilo úspěšně absolvovat soutěž v kategorii 13-16 let (310
úspěšných/110 neúspěšných). Za připomenutí také stojí, že naši žáci by splnili i limity v juniorské kategorii a obstáli by i mezi
dospělými.
Také letos jsme měli zástupce v nejmladší kategorii dětí do 12 let (30 úspěšných/21
neúspěšných). Úspěšnou účastnicí byla Julie Pechová z VI. B, která se učí psát teprve
prvním rokem. Julie se stala „skokankou“
Velikonočního datlování a boduje i v ZAV
Houbaři.
Jitka Krejčí
Vyrazili jsme do Prahy na Globe Games

bylo toto čtyřdenní setkání žáků a učitelů
o to významnější, že Globe slavil v ČR 20 let
své existence.
Hostitelskou školou byla pro letošek ZŠ
Kunratice a naši žáci prožili čtyři dny vyplněné zajímavými aktivitami. Naši školu reprezentovali: Radek Kubeš (VII. B), Ondřej
Svoboda, Helena Kopečná a Lenka a Hana
Riedlingovy (všichni z VIII. A).
Stanislava Dvořáková a Bohumil Šuhaj
Pohádkový Den dětí 2015
Den dětí jsme s našimi prvňáčky a druháčky oslavili 29. května. Učitelky a žáci
vyšších ročníků připravili dvanáct stanovišť
v pohádkovém prostředí naší školy.
U rozlehlého vstupu, v krásné zahradě
a na „Duhovém hřišti” se děti mohly setkat
s pohádkovými bytostmi - princeznami,
božskými Egypťankami, čarodějnicí, princem, myslivci, Patem a Matem, Rákosníčkem, myškami ... Na hřišti si zase děti mohly
zajezdit s koloběžkou Královny Koloběžky
I., zahrát fotbal a florbal s borci naší školy. Především kluky potom zaujala střelba
z kuličkové vzduchovky, která byla přísně
střežena. Každé stanoviště mělo svůj úkol
a za splnění všech úkolů děti dostaly dáreček. Počasí nám přálo, a úsměvy neopouš-

Soutěž Rozkvetlé Dačice
již začala
Zapojit do soutěže se můžete až do
31. srpna. Stačí poslat fotografii Vaší
květinové výzdoby, vyplnit přihlášku
a už můžete soutěžit o poukazy na nákup zahradnického zboží.

Jako každý rok i letos reprezentovala
skupina žáků naši školu i město na celorepublikovém setkání škol zapojených do
mezinárodního programu Globe. Tentokrát

gorie.

těly dětské tváře, ani když si přišly v pondělí
1. června užít pohádkový den děti z mateřských škol.
2. místo mezi školami na Velkém štítu
města Dačice 2015
Žáci naší školy dosáhli v úterý 9. června na
městském stadionu ziskem 2. místa mezi zúčastněnými školami nejlepšího umístění na
těchto atletických závodech za poslední roky.
2. června se žáci 1. stupně zúčastnili atletických závodů „O Malý Štít města Dačice“.
V celkovém hodnocení družstev se naši závodníci umístili na 4. místě.
Nejlépe se umístil T. Bucko, který získal
2. místo v hodu, 3. místo ve skoku do dálky a společně s J. Poledníkem, F. Přikrylem
a V. Macků získali 1. místo ve štafetě. J. Poled-ník byl 2. v běhu na 800 m. I dívky bojovaly ve všech disciplínách, ve štafetě složené
L. Řezníčková, E. Kněžínková, P. Cepáková
a K. Cigaleová získaly 3. místo.
Všem závodníkům děkujeme za snahu
a hezké sportovní výkony.

Provoz kontaktního
místa občanské poradny
Vážení zájemci a uživatelé sociální
služby, kontaktní místo v Dačicích bude
mít během léta omezený provoz, a to:
Čtvrtek 9. 7.

zavřeno

Čtvrtek 16. 7.

9:00 – 13:00

Čtvrtek 23. 7.

zavřeno

Čtvrtek 30. 7.

9:00 – 13:00

Čtvrtek 6. 8.

zavřeno

Čtvrtek 13. 8.

9:00 – 13:00

Čtvrtek 20. 8.

zavřeno

Čtvrtek 27. 8.

9:00 – 13:00

Soutěží se ve třech
kategoriích. Podmínky a pravidla soutěže
najdete na www.dacice.cz. V září vybere
odborná komise tři
vítěze z každé kate-

V případě závažných situací a po předchozí tel. domluvě (tel: 567 330 164) jsou
konzultace možné i ve dnech, kdy je kontaktní místo uzavřeno.

(red)

Karel Křivánek, ředitel OP Jihlava
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Co je nového na Základní škole Komenského
Není škola, jako škola …

Prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Centra Narovinu
jsme zapojeni do projektu „Afrika nevšedníma očima“ a „Partnerství českých a keňských škol“.
Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně
v Africe. Mezi další priority sdružení patří přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného povědomí
o situaci v rozvojových zemích a prevence diskriminace a rasismu
v naší společnosti. Naši školu navštívili vzácní hosté až z Keni,
ředitel školy a učitel z Ostrova Naděje, z naší partnerské školy.
Naučili nás skvělou hru, kterou rády hrají děti v Keni. Při besedě
jsme se dozvěděli spoustu nových zajímavostí o životě našich afrických kamarádů. Na závěr jsme si zazpívali písničku o Keni.
Sportujeme a jde nám to
V atletické soutěži pro první stupeň O malý štít města Dačice,
které se letos zúčastnilo 9 škol, obsadil náš tým pěkné 5. místo.
Celkovým vítězem se letos s velikým náskokem stalo družstvo
ZŠ Hradecká Telč. Druhé místo obsadila ZŠ Masarykova Telč a třetí
ZŠ Slavonice.
O týden později naše škola uspořádala soutěž pro žáky 2. stupně
- 16. ročník O Štít města Dačice. V letošním roce se zahajovacího ceremoniálu zúčastnilo celkem 8 škol. I když to zpočátku při pohledu
na oblohu nevypadalo, nakonec počasí přálo a výkony závodníků
byly perfektní. Naše škola obsadila pěkné třetí místo. Na „bedně“
se naši závodníci ukázali častokrát. Všem blahopřejeme a přejeme
mnoho dalších sportovních úspěchů.
Celkové výsledky: 1. ZŠ Slavonice, 2. ZŠ B. Němcové Dačice, 3. ZŠ
Komenského Dačice, 4. Gymnázium Dačice, 5. ZŠ Masarykova Telč,
6. ZŠ Studená, 7. ZŠ Staré Hobzí, 8. ZŠ Lubnice.
Nastala doba exkurzí
• V rámci podpory rozvoje komunikace v cizím jazyce zajištujeme
pro naše žáky studijní vzdělávací zájezdy do Velké Británie.
Začátkem června se žáci 9. tříd zúčastnili poznávacího zájezdu
10 Nej z Anglie a Paříže. Během cesty navštívili památky, ale
poznávali i kulturu místních obyvatel, jejich zvyklosti a v neposlední řadě intenzivně komunikovali v angličtině. Ubytováni byli
v anglických rodinách, počasí bylo báječné a všem se zájezd
velmi líbil.

• Ve středu 10. června se osmáci a deváťáci vydali na dějepisnou
exkurzi do našeho hlavního města. Čekal je opravdu nabitý program, ve kterém nechyběla návštěva Pražského hradu, Karlova
mostu nebo Staroměstského i Václavského náměstí. Součástí
dne byla prohlídka Thunovského paláce, kde je osobně doprovázel pan místopředseda PS Ing. Jan Bartošek.
• V pondělí 25. května se žáci osmých tříd zúčastnili exkurze do
jihlavské zoologické zahrady. Program, který si pro ně připravily
pracovnice environmentálního centra PodpoVrch, se nazýval
„Šelmy na vlastní oči“.
• V rámci výuky dopravní výchovy navštívili žáci čtvrtých ročníků
Dopravní hřiště v Jindřichově Hradci. Výuka proběhla v teoretické
i praktické části, takže žáci si ověřili znalosti dopravních značek
a řešení dopravních situací, i vlastní jízdu na kole s dodržováním
všech pravidel silničního provozu.
• Všechny třídy 1. – 3. ročníku navštívily les Kázek, nečekal tam na
ně Rumcajs, ale Kupec – Ing. K. Kupec - odborný lesní hospodář
Městských lesů Dačice. Pro žáky měl připravený program o rostlinách i zvířatech v lese. Pan Kupec vede děti lesem a ony jeho
vyprávění doslova ,,hltají“. Společně pozorují stromy, poznávají
hmatem jehličnany, učí se složení kmene a skládají písmenkové
přesmyčky. Je to výborné, poučné a nápadité. Děkujeme.
Procházka pohádkou - 12. ročník

Trochu jsme čarovali, trochu se báli, ale vyšlo to. 12. ročník oslav
Dne dětí v krásném prostředí zámeckého parku se opravdu vyvedl,
slunce nás „podrželo“ a pár kapek na začátku nám dobrou náladu
sebrat nemohlo. Na naši Procházku pohádkou se děti opravdu těší,
letos za námi do parku dorazilo téměř tisíc návštěvníků. Park se opět
zaplnil dětským smíchem a pohádkovými postavičkami, které pro
děti připravily zábavné soutěže a hry jako např. přelet překážkové
dráhy na koštěti, lovení rybiček, cestování na chůdičkách nebo
ve skákacím pytli, liščí norou se mohly vydat za Budulínkem, Makové panence a Motýlu Emanuelovi pomohly kutálet obří maková
zrnka a ty nejstatečnější čekal lov na mamuta. Za své výkony děti
obdržely sladkosti a drobné odměny, jednou z nich také mohla být
i jízda na koni či poníku nebo na vozíku taženém koníčky. Lákavou atrakcí byl i skákací hrad. Děkujeme těm, kteří ke zdaru této
akce přispěli: sponzorům, pedagogům a jejich přátelům, žákům,
kolegyním z mateřských škol, Zdeňce Koutné a jejímu stádečku,
také návštěvníkům, panu fotografovi a prostě všem, kteří se na
akci podíleli, samozřejmě panu kastelánovi. Věříme, že tento den
přinesl nejen dětem, ale i všem zúčastněným radost a dobrou náladu. Těšíme se na příští rok!
Školní rok 2014/15 brzy skončí – užijeme si školní výlety,
uzavřeme klasifikaci, vyměníme učebnice, předáme vysvědčení,
rozloučíme se s vycházejícími žáky a vyrazíme na prázdniny.
Ze srdce přeji kolegyním a kolegům odpočinek.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se ve školním roce
2015/16!
Eva Macků, ředitelka školy
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Prodej pozemků Za Školou v Dačicích - II. etapa
Město Dačice v souladu se „Zásadami prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích“ vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej 17 stavebních pozemků pro výstavbu izolovaných rodinných domů.
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
30. 9. 2015 do 14:00 h
Zájemci musí doručit žádost na předepsaném formuláři na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého nám. 1/I. Formulář
žádosti je možné vyzvednout na Městském úřadu v Dačicích, Odbor správy majetku, Krajířova 27/I., nebo na www.dacice.cz.
Kupní cena:
nabídky podané
do 30. 9. 2015

Základní kupní
cena za m2

Základní finanční
příspěvek za m2

890 Kč

50 Kč

Podmínky pro prodej stavebních pozemků a výstavbu
rodinných domů:
• Kupní smlouva bude uzavírána s odkládací podmínkou, případně
se zřízením zástavního práva ve prospěch města Dačice. Kupní
cena bude splatná jednorázově do 3 měsíců od podpisu kupní
smlouvy.
• Po vyhodnocení veřejné nabídky na prodej stavebních parcel bude se zájemci uzavřena kupní smlouva, a to do jednoho
měsíce ode dne, kdy Město Dačice o prodeji předmětného
pozemku rozhodne.
• Formulář žádosti o prodej stavebního pozemku lze vyzvednout
na Městském úřadu Dačice, odbor správy majetku, místnost
č. 102, na infocentru Městského úřadu Dačice nebo na internetových stránkách města www.dacice.cz.
• Uchazeč podá žádost na maximálně 3 stavební parcely s pořadím
priority. V případě, že o stejnou stavební parcelu projeví zájem
více uchazečů, bude mezi uchazeči rozhodováno formou
aukce o nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Při aukci bude možné
podpůrně využít platného Dražebního řádu Města Dačice
schváleného zastupitelstvem pod usnesením č. 296/20/Z/2013
Seznam stavebních pozemků

nadpoloviční většinou hlasů.
• Uchazeči, kteří takto nezískají stavební parcelu, si mohou vybrat
jinou volnou nabízenou parcelu, v případě zájmu více uchazečů
bude opět rozhodováno aukcí.
• V situaci, kdy dojde ke stejné výši nabídnuté ceny, bude rozhodováno losem.
• V kupní smlouvě na prodej stavebního pozemku bude zřízeno
předkupní právo prodávajícího jako věcné právo, a to za cenu
kupní stanovenou v kupní smlouvě, a to do doby, než dojde ke
kolaudaci stavby rodinného domu na pozemku (případně podle
požadavků stavebního zákona - do vydání kolaudačního souhlasu, či do doby, kdy vzniklo právo užívat stavbu).
• Vlastníkům pozemků získaných na základě těchto zásad
poskytne město Dačice finanční příspěvek ve výši uvedené
v následující tabulce, a to po kolaudaci stavby rodinného domu
na získaném pozemku (případně podle požadavků stavebního
zákona - po vydání kolaudačního souhlasu, či po oznámení
stavebnímu úřadu o užívání stavby), pokud proběhne do tří let
od vydání stavebního povolení, při vydání stavebního povolení
v období do 31. 12. 2017.
• Za vlastníka pozemku získaného na základě těchto zásad je
považován jen ten, kdo uzavřel platnou kupní smlouvu s Městem
Dačice, jeho děti a zákonní dědici.
• Finanční příspěvek nebude poskytován právnickým osobám.
Finanční příspěvek nebude poskytnut ani podnikajícím fyzickým osobám, kde část stavby bude určena k podnikání.
Další informace jsou uvedeny v Zásadách prodeje stavebních
pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Vystavba v lokalitě podléhá regulaci dle územní studie. Více informací na www.dacice.cz.
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

výměra v
ev.
m2
číslo parcelní číslo
parcely dle GPL 2644-7259/2015
1

2945/1

770

7

2945/7

1 170

8

2945/8

728

12

2945/12

832

14

2945/14

740

16

2945/16

762

17

2945/17

746

19

2945/19

1 747

20

2945/20

844

21

2945/21

851

23

2945/23

753

24

2945/24

1 164

25

2945/25

1 257

26

2945/26

1 037

30

2945/30

1 347

33

2945/33

1 079

34

2945/34

1 026
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Investice města v roce 2015
Je za námi první polovina roku 2015, a tak je čas na malou rekapitulaci toho, jak se nám investice města daří realizovat. Pro
letošní rok jsme na investice vyčlenili téměř 76 milionů korun a ke dni, kdy píši tento článek jsme proinvestovali přes 21 milionů korun.
Finančně nejnáročnější je stavba infrastruktury v lokalitě Za Školou a mohu konstatovat, že práce na ní přes některé komplikace pokračují podle harmonogramu. Další významnou akcí byla intenzifikace čistírny odpadních vod v Toužíně. Ta je již dokončená a v současné
době probíhá zkušební provoz. Zateplení domu s pečovatelskou
službou je částečně hotové a práce pokračují dál. I když realizujeme
velké věci, nezapomínáme ani na drobnosti ať už v Dačicích nebo

v místních částech. Protože je určitě lepší podívat se na obrázky,
nežli pročítat svým způsobem nudný text, připravili jsme pro Vás
obrazovou ochutnávku toho, co jsme v letošním roce udělali, nebo
na čem pracujeme. Druhá polovina roku bude určitě stejně náročná
a tak nás čeká ještě spousta práce. Jsem ale přesvědčený, že ji zvládneme.
Karel Macků, starosta

sportovní protahovací prvky u koupaliště v Dačicích
workoutové hřiště u koupaliště v Dačicích

nové kontejnery v Hradišťku
oprava fasády na starém zámku v Dačicích
rozšíření plochy urnových míst
na novém hřbitově v Dačicích

nový herní prvek v Hradišťku, P. Vydří a M. Pěčíně

rozšíření hřiště v D. Němčicích
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nová fasáda a střecha na kapli v Chlumci

www.dacice.cz
nová místnost v budově občanské komise v Dolních Němčicích

zateplení fasády DPS

mobiliář na naučné stezce

obnovení pumpy a chodníku
v Prostředním Vydří
intenzifikace čistírny
odpadních vod v Toužíně

vysazení vánočního stromu a obnovení hřiště v Hostkovicích

přístřešek na budově
občanské komise v Lipolci
nová zastávka v Dačicích směrem na Bílkov
oprava letní scény v parku v Dačicích
budování infrastruktury v lokalitě Za Školou v Dačicích

nová fasáda na hasičárně v Chlumci

osazení časomíry na sportovním
stadionu v Dačicích
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Informace o dočasném přemístění sochy sv. Prokopa
Podíval-li se ještě před měsícem někdo na most přes Dyji, který leží na území městské památkové zóny, neviděl tam nic, co
by lahodilo oku. Kdo by se také pohledem kochal technickou stavbou se zábradlím, která se ničím nevymyká. Přesto jsou na
mostě ukryté dvě kulturní památky, které jsou možná i kvůli doposud nevhodnému umístění, přehlíženy. Jde o barokní sochy
sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého, které skromně shlíží na hladinu Moravské Dyje už přes 300 let. Jak se měnily nároky
na dopravu a provoz přes most, sochy postupně ustupovaly, takže v současné době se jedna dostala pod úroveň chodníku,
a druhá v zahradě obrostla keři.

Památkářům, kteří se, podle některých názorů, zaobírají nepodstatnými detaily, způsob prezentace plastik sv. Prokopa a sv. Jana
Nepomuckého nebyl nikdy lhostejný. Barokní plastika sv. Prokopa
z mušlového vápence na mušlovém a žulovém podstavci pochází
z poč. 18. století, z období, kdy Dačice patřily rodu Berků z Dubé
a Lipé. Socha světce je v opatském rouchu s mitrou. V pravé ruce
drží kříž a řetěz, kterým je spoután u nohou světce ďábel. Barokní
plastika sv. Jana Nepomuckého z roku 1706 věnovaná Františkem
Antonínem Berkou je rovněž z mušlového vápence na žulovém
podstavci. Světec je v kanovnickém rouchu v obvyklém pojetí tj.
drží kříž s kamenným korpusem.
Se zahájením opravy mostu došlo konečně k řešení nevhodného až nedůstojného umístění soch. Přípravné administrativní práce
byly záhájené už v roce 2013. Bylo nutné zvážit postup řešení, projednat jej s vlastníkem plastik, kterým je Město Dačice, projednat
památkářský postup s investorem opravy mostu, kterým je Jihočeský kraj a následně tyto postupy koordinovat se stavebními pracemi na tělese mostu.
Možností a s nimi spojených otázek, jak opravu a novou instalaci soch zabezpečit, bylo na začátku mnoho. Řešit obě plastiky
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najednou nebo každou zvlášť? Stavbou nejvíce ohroženou sochu
sv. Prokopa zabezpečit na místě samém nebo demontovat a uložit
v depozitu? Jak stavebně vyřešit podklad tak, aby se opticky zapojil
do řešení pěší komunikace? Jak vyřešit architekturu zábradlí kolem
sochy tak, aby odpovídalo požadavkům bezpečného provozu?
Plastiku restaurovat a vrátit nebo zhotovit repliku?
Po řadě jednání bylo rozhodnuto řešit obě sochy postupně, tj.
stavbou nezasaženou plastiku sv. Jana Nepomuckého ponechat na
místě a řešit později. Naopak plastiku sv. Prokopa, která je přímo na
místě stavby, demontovat, uložit ji v depozitu a v r. 2016, za přispění státní dotace provést její restaurování. Mezitím bude na mostě
připraven podklad pro její zpětné osazení na původní místo. Pro
sochu se v projektu
počítá s vytvořením
vhodného
zálivu
z kamenné mozaikové dlažby a s umístěním zemních osvětlovacích těles tak, aby
se socha stala nejen
ozdobou mostu, ale
celého města. Plastika pak bude od chodníku oddělena kovářsky provedeným
zábradlím.
Při demontáži plastiky, kterou 4. června
provedla
odborná
firma, došlo vesměs
k očekávanému nálezu. V podstavci byla nalezena schránka
s jedenácti mincemi.
Nález byl dle pravidel
ohlášen nejbližšímu
archeologickému
pracovišti, mince byly
uloženy na městském úřadě, zdokumentovány a protokolárně
předány k odbornému očištění a k identifikaci. Zda mince skončí
v městském muzeu nebo zda budou vráceny v roce 2016 zpět do
schránky v plastice nebylo zatím rozhodnuto. Jisté je, že i město
doplní schránku o současné artefakty, informace a třeba i vzorky
naší měny, pro budoucí generace.
Pokud se nám společná práce podaří, bude zrestaurovaná socha sv. Prokopa vrácena na nově upravené místo v červnu 2016.
Následně pak budou zahájeny přípravné práce na vyřešení stavu
a umístění sochy sv. Jana Nepomuckého s předpokladem její celkové rehabilitace v r. 2017.
Pavel Urban, odbor kultury a cestovního ruchu
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Specializovaná pracoviště léčebny dlouhodobě
nemocných v Nemocnici Dačice a.s.
Nemocnice Dačice, a.s. na svých 56 lůžkách léčebny dlouhodobě nemocných zajišťuje léčbu chronicky nemocných pacientů,
pacientů po ortopedických operacích, pacientů po cévní mozkové příhodě. Zdravotnický personál v rámci běžného poskytování léčebné péče se systematicky snaží o návrat co nejvyššího stupně pohyblivosti pacienta.
Na části oddělení je poskytována intenzivní rehabilitační péče pacientům po
operacích kloubů jako např. po aplikaci
kloubních náhrad kolenních či kyčelních
kloubů. Tito pacienti přichází do našeho zařízení z lůžek akutní péče, kde byli operováni na doléčení a rehabilitaci po operaci. Je
úžasné pozorovat rychlost nápravy chůze
a radost pacientů ze zvyšování jejich soběstačnosti a dovednosti v pohybu v průběhu hospitalizace. Pod vedením zkušených
rehabilitačních pracovníků a sester na oddělení se učí správnému pohybu po rovině,
schodech, vstávání z lůžka, rozsah pohybu
v kloubu se den ode dne zlepšuje.
Při rehabilitaci využívají pacienti nejen
cvičení na lůžku a cvičebny na oddělení, ale
dle jejich zdravotního stavu jim ošetřující
lékař ordinuje i procedury v rehabilitačním
pavilonu naší nemocnice. Zde je jak celotělová vodoléčba, tak i vodoléčba pro horní či
dolní končetiny a další odborné procedury.

Velice se nám osvědčuje v celotělové vodoléčbě užívání koncentrátu slatin s účinnými
peloidy.
Naši pacienti využívají v začátku rehabilitace na oddělení tzv. motodlah, což je zařízení, které po nastavení rozsahu pohybu
a doby po upevnění odoperované končetiny příslušný čas s končetinou cvičí, aniž by
pacient na cvičení vynakládal fyzickou sílu.
Pacient si pasivně cvičí na posteli, končetina není zatížena jeho váhou a postupným
přidáváním v rozsahu je končetina postupně mobilizována. V současnosti máme na
oddělení 3 motodlahy a chystáme se na
jejich obměnu, protože jejich využívání je
velice časté.
Na druhé části oddělení jsme instalovali závěsné zařízení na zvedání imobilních
pacientů, které je možno po dokoupení
dalších komponent začít využívat i na nácvik chůze pro pacienty po mozkové cévní
příhodě. Komponenty máme objednané

a budou do konce června k užití. Nákup
takovéhoto zařízení byl umožněn díky finanční dotaci Nadačního fondu Nemocnice Dačice, ve výši 80 000 Kč a Nemocnice
Dačice, a.s. doplatila většinovou částku ve
výši 103 209 Kč.
Městům a obcím, které přispívají do Nadačního fondu mnohokráte děkujeme,
protože sami bychom částku přes 180 tisíc
nebyli schopni v letošním roce na zařízení poskytnout, neboť musíme nakoupit
i novou motodlahu v ceně 120 000 Kč. Prospěch z užívání závěsného zařízení i nové
motodlahy mají právě pacienti měst a obcí
regionu Dačicka. Snažíme se již poskytované služby zkvalitnit a s tím souvisí i obnova přístrojové techniky naší nemocnice, to
však není levná záležitost. Těší nás spokojenost našich pacientů a jejich dobré výsledky v rehabilitaci.
Miroslava Člupková, předseda
představenstva Nemocnice Dačice, a.s.

Služby Oblastní charity Jihlava poskytované v Dačicích
Osobní asistence Dačice - je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vysokého věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Je dostupná i pro seniory z Dačic a ze spádových obcí.

„Osobní asistenci poskytujeme zatím
nejčastěji u dětí s postižením. Jedná se
o doprovody do školy a asistence u dětí ve
školní družině. Co se týče pomoci seniorům,
zajišťujeme převážně doprovody k lékaři,
pochůzky, zprostředkováváme kontakt se
sociálním prostředím a pomáháme při zvládání péče o vlastní osobu včetně osobní
hygieny,“ vysvětlila vedoucí služby Pavlína
Bačovská.
Během prázdnin nebude probíhat doprovod školních dětí, ale služba bude nadále
poskytována těm, kdo mají o službu zájem
a kde to bude třeba.
Osobní asistence je služba hrazená podle zákona o sociálních službách. Ceník za
služby je dostupný na webových stránkách:
www.jihlava.charita.cz/domovinkadacice.
Sídlo Osobní asistence je v Masarykově ul.
295/I. Kontakt: 736 523 633, pavlina.bacovska@jihlava.charita.cz.

Mateřské centrum Dačice – jeho smyslem je především umožnit rodičům s dětmi
společně se setkávat, navazovat nové kontakty a realizovat různé aktivity. Kromě
příjemného prostoru nabízí také tvořivé
činnosti rodičů s dětmi - výtvarné akce,
tvořivé hry, hudebně pohybový, relaxační
program apod.
Dačické mateřské centrum je otevřeno
každé úterý a čtvrtek pro maminky (rodiče)
s dětmi. „Podle reakcí maminek i dětí
víme, že do centra chodí rádi. Nejbližší
akcí, kterou chystáme, je dětský karneval
– dopoledne plné soutěží, her a odměn“,
řekla Lenka Holcová, vedoucí služby.
Mateřské centrum bude o prázdninách
otevřeno v obvyklých dnech, kromě dovolené. Změny budou včas ohlášeny na webových stránkách: www.jihlava.charita.cz/
domovinkadacice. Sídlo Mateřského centra
Dačice je v Masarykově ul. 295/I. Kontakt
na vedoucí služby: 734 161 683, lenka.holcova@jihlava.charita.cz.
Šatník Dačice - velkou změnou v této
službě je odchod jedné z členek Farní
charity, která zajišťuje chod šatníku, Marie Máchové. S paní Máchovou jsme se
rozloučili na setkání s vedením Oblastní
charity Jihlava, při kterém jsme jí ze srdce
poděkovali za její obětavou službu pro
šatník a také její dlouholetou koordinaci
Tříkrálové sbírky na Dačicku. Novou ve-

doucí Farní charity se stala paní Marie
Šedová, které přejeme hodně sil a Božího
požehnání do služby. Šatník i nadále funguje v Antonínské ul. 15. Otevírací doba je
od pondělí do pátku 7:30 - 12:00 h. Každou
první středu v měsíci je šatník otevřen do
17:00 h.
Radka Běhalová

--- inzerce ---

Nabídka volného pracovního místa –
krmič/ kydač – VKK Písečné
Společnost Rhea Holding nabízí volné pracovní místo na pozici krmič/kydač
v živočišné výrobě se zaměřením na chov
skotu a produkci mléka. Místem výkonu
práce je VKK (velkokapacitní kravín) Písečné. Požadujeme řidičský průkaz skupiny
B, T a praxi v oboru. V případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Ing. Neradovou na
tel. čísle: 724 145 867.
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Zprávy z Gymnázia Dačice

Maturitní zkoušky 2015
V letošním školním roce přistoupilo
k maturitním zkouškám 21 studentů a studentek třídy oktávy osmiletého gymnázia
a 24 studentů a studentek 4. ročníku gymnázia čtyřletého.
Od 4. května se konaly písemné zkoušky
společné (státní) části maturitní zkoušky,
které letos poprvé doplnila profilová
písemná nepovinná zkouška Matematika+ (od
povídající dřívější vyšší úrovni
matematiky). Na regulérní průběh písemných zkoušek na naší škole dohlížela školní
maturitní komisařka, paní Ing. Miroslava
Petráková z Obchodní akademie TGM
v Jindřichově Hradci.
V období od 18. do 20. května se konaly
ústní zkoušky společné a profilové (školní)
části maturitní zkoušky. Předsedou maturitní komise ve třídě oktávě byl pan Mgr.
Miloslav Vokáč, ředitel Gymnázia Vítězslava
Nováka v Jindřichově Hradci, dačický rodák
a absolvent našeho gymnázia. Maturitní
komisi ve 4. ročníku předsedala paní Mgr.
Jana Burianová z téže školy.
A jaké výsledky letošní maturity přinesly?
Všichni maturanti a maturantky oktávy
uspěli, pět z nich dosáhlo celkového hodnocení prospěchu maturitní zkoušky s vyz-

namenáním. Ve 4. ročníku jsme zaznamenali tři neúspěchy v písemných zkouškách,
vždy jedenkrát u každého maturanta nebo
maturantky a vždy z jiné zkoušky. Ostatních
21 studentů a studentek této třídy maturitní zkoušku s úspěchem zvládlo, čtyři z nich
s vyznamenáním a dalším několika toto
hodnocení uniklo jen těsně.
Slavnostní
předávání
maturitních
vysvědčení se konalo za přítomnosti představitelů města, pana starosty Ing. Karla
Macků a pana místostarosty Bc. Miloše
Nováka, rodičů, příbuzných a přátel
abiturientů a členů pedagogického sboru
gymnázia v úterý 26. května na nádvoří
Státního zámku v Dačicích, kam se tato
malá slavnost vrátila po několika letech,
kdy nám nepřálo počasí a předávání
probíhalo v koncertním sále ZUŠ Dačice.
Ani letos nebylo počasí ideální, obloha plná
mraků, na květen nízká teplota 12°C, ale
v průběhu předávání vysvědčení nespadla
ani kapka deště. Naše poděkování patří
manželům Janu a Renatě Mikešovým za
to, že nám umožnili využít nádvoří zámku
a pomohli s jeho přípravou. Děkujeme
rovněž mladým muzikantům ze ZUŠ pod
vedením pana učitele Ondřeje Vaňka, kteří
hráli studentskou hymnu Gaudeamus.

Našim letošním abiturientům a abiturientkám přejeme vše dobré do dalšího
života, hodně úspěchů v přijímacím řízení
na zvolené školy a v jejich následném
studiu. A těm, kteří neuspěli v jarním termínu, navíc ještě úspěšnou opravu na
podzim.
Aleš Morávek
O velký Štít města Dačice
V úterý 9. 6. 2015 se konaly tradiční
lehkoatletické závody O velký Štít města
Dačice. Této akce se zúčastnili žáci z nižšího
gymnázia. I když nebyly obsazeny všechny
disciplíny u chlapců, naše škola obsadila
pěkné čtvrté místo v celkovém hodnocení
škol.
Nejlepší umístění chlapců:
• Jakub Šimánek – 1. místo – hod kriketovým míčkem; 2. místo – běh 1000 m
• Vojtěch Leupold – 3. místo – vrh koulí
• Lukáš Zelenka – 2. místo – skok daleký
Nejlepší umístění dívek:
• Justýna Šťastná – 2. místo – běh 60 m
• Eva Přibylová – 1. místo – skok daleký;
3. místo – běh 600 m
• Klára Šimánková – 1. místo – hod kriketovým míčkem
• Pavla Hanzlíková – 2. místo – skok daleký
• Simona Březinová – 1. místo – vrh koulí;
3. místo – běh – 60 m
• Denisa Hledíková – 3. místo – vrh koulí
• Barbora Přibylová – 3. místo – skok
daleký
• Štafeta mladších dívek 4×60 m (E. Přibylová, K. Urbánková, Z. Kühtreiberová,
J. Štastná) – 2. místo
• Štafeta starších dívek 4×60 m (S. Březinová, J. Vacková, P. Hanzlíková, B. Přibylová) – 3. místo
Celkem jsme získali 15 medailí. Cenné
body pro družstvo školy získali i ostatní
závodníci. Medailistům blahopřejeme
a všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy.
Zdeňka Veverková, Karel Chalupa

Škol(k)a hrou v MŠ Bílkov
„Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce,“ řekl známý spisovatel Robert Fulghum. Spoustu věcí pro
vzdělání i život se na začátku června dozvěděly i děti v MŠ Bílkov. 2. června zavítaly na pozvání do ZUŠ Dačice a 12. června je
s množstvím užitečných informací a rad navštívili dva zkušení podpraporčíci z dačické policejní služebny.
Do „lidušky“ jsme se vypravili s veselou
náladou a cíl cesty byl jasný – představit
dětem jednotlivé hudební nástroje i ostatní
aktivity, jimž se mohou v dačické umělecké
škole věnovat. Jaké však bylo překvapení,
když na děti v prostorách koncertního sálu
čekaly pohádkové postavičky, které hudební nástroje představovaly velmi zábavným
a originálním způsobem. Velký dík patří
všem kantorům, kteří se dětí ujali s nefalšovaným nasazením i zájmem a nechali
je si dokonce hudební nástroje vyzkoušet.
Umění může dětem přinést spoustu zajímavých zážitků i přátel, neméně důležitá

je však zároveň jejich bezpečnost. Proto
jsme byli v MŠ Bílkov velmi rádi, když naše

pozvání přijali dva zkušení policisté z dačické služebny policie ČR. Sympatičtí
podpraporčíci Jiří Kupec a Pavel Albrecht
poučili děti o bezpečnosti a předvedli jim
všechny možné pomůcky, které ke své
činnosti využívají. Dokonce se rozhodli děti
svézt policejním autem, což vyvolalo ohromné nadšení. Úžasný přístup pánů policistů
k dětem si zaslouží velké díky nejen od nás
učitelek, kterým leží bezpečí dětí na srdci,
ale hlavně od jejich starostlivých rodičů, jimž
touto poučnou návštěvou prokázali policisté nedocenitelnou službu.
Lenka Kučerová
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Pomůžete nám?
Narození každého dítěte je zázrak. Těhotenství je dobou očekávání, tužeb a nadějí. Nastávající rodiče přemýšlejí, zda ten
maličký človíček bude chlapeček nebo holčička, komu bude více podobný. S blížící se dobou porodu začínají obavy o zdraví
a budoucnost jejich děťátka.

Pak přijde ten nejkrásnější den v životě
maminky a do náručí jí položí miminko.
V jediném okamžiku vznikne nerozdělitelné
pouto na celý život – mateřská láska.
Největší obavou každého rodiče je to, zda
se jejich miminko narodilo v pořádku. Ne
každé děťátko má to štěstí, že se narodí
zdravé. Někteří malí človíčci přijdou na svět
se zdravotním postižením. Příčinou může
být genetická vada rodičů, zdravotní problémy v těhotenství, špatný průběh porodu,
ale někdy se i příčina postižení nedá zjistit. Ale i takto postižené miminko je svojí
maminkou z celého srdce milováno.
I mně se narodil zdravotně postižený
chlapeček. Jmenuje se Ondřej a nyní mu je
24 let. Přes počáteční nepříznivé lékařské
prognózy zvládl dokončit povinnou školní
docházku s individuálním vyučovacím
plánem ve Speciální škole v Dačicích. Poté
absolvoval dvouletou praktickou školu pro
děti se zdravotním handicapem v Praze.
Jelikož jsem nechtěla, aby po ukončení
školní docházky zůstal oříznut od okolního
světa, dojíždí v současné době do Denního
centra v Třebíči.
Během let jsem začala poznávat ostatní
maminky z Dačic a okolí, které mají také
zdravotně handicapované děti. Spolu
s další maminkou jsme se rozhodly, že by
bylo v Dačicích vhodné založit nějaký klub
nebo spolek, ve kterém by se sdružovaly
handicapované děti i jejich rodiny a přátelé.
Tak vznikla před pěti lety nezisková organizace Dačický ZVONEČEK.
Hlavním cílem spolku Dačický ZVONEČEK
je začlenění dětí i dospělých se zdravotním postižením do všech sfér občanské
společnosti a podpora zřízení Denního

stacionáře zde v Dačicích.
Nejprve jsme se scházeli jednou týdně,
azyl pro naše schůzky nám poskytla
Dačická Domovinka, v jejíchž prostorách
si děti mohly pohrát a jejich maminky popovídat o tom, co je trápí, podělit se o své
zkušenosti. V současné době se členové
Dačického ZVONEČKU scházejí 2x týdně.
Jezdí pravidelně do bazénu do Kunžaku
nebo jsou v Centru Dačický ZVONEČEK,
které má sídlo v Dačicích Za Lávkami,
v ulici Bedřicha Smetany. Zde se věnují
výtvarným činnostem a různým hrám. Za
hezkého počasí podnikají výlety po okolí.
Několikrát navštívili Jezdecký klub v Malém
Pěčíně a Hospodářský dvůr v Bohuslavicích.
Kontakt se zvířaty je pro handicapované
velice přínosný. Na těchto schůzkách jsou
nutností i naši milí osobní asistenti a asistentky, kteří dětem i dospělým s láskou
a pečlivostí pomáhají. Bez nich by Dačický
ZVONEČEK nemohl existovat. Tyto dobré
duše pracují za minimální mzdu, kterou jim
rodiče postižených klientů mohou zaplatit
a sami určitě mohou potvrdit, že tato práce
občas není jednoduchá.
Letošním rokem již popáté připravujeme
pro členy Dačického ZVONEČKU příměstský
letní tábor. Snažíme se, aby tyto děti mohly
strávit prázdniny podobně jako jejich zdraví
vrstevníci. K tomu však musíme vymyslet
podrobný plán, který musí být uzpůsoben i
pro vozíčkáře. V minulých letech se děti na
příměstských táborech podívaly například
do Dinoparku ve Vyškově, ZOO a Aquaparku
v Jihlavě, projely se parníkem na Vranově,
vlastnoručně si vyrobily hrneček v Mařížské
keramické dílně, podívaly se na šermířské
vystoupení na hradě Landštejn, prošly
se Stezkou v korunách stromů na Lipně
či přijaly pozvání do Hasičské záchranné
stanice v Dačicích, kde se seznámily s prací
hasičů. Prožily mnoho dalších zajímavých
setkání a dobrodružných výletů.
--- inzerce ---

hledá ŘIDIČE A ŘIDIČKY
AUTOBUSŮ

pro oblast dačicka
Nabízíme možnost získat řidičský i profesní průkaz ZDARMA
Nabízíme možnost ubytování
Kontakt: 606 612 477 www.mora-vlna.cz ridici@csadjh.cz
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Toto bychom pro naše handicapované děti i dospělé nemohli dělat
bez pomoci hodných lidí, kterým osud
zdravotně postižených není lhostejný
a kteří pravidelně přispívají do veřejných
sbírek. Velice si vážíme finanční podpory města Dačice, grantu TRW Dačice
a všech sponzorů, kteří finančně přispívají
naší organizaci. Děkuji za nás, zřizovatele
Dačického ZVONEČKU, ale hlavně za handicapované děti i dospělé, kterým tímto
umožňujete začlenění do společnosti.
Každoročně také pořádáme mikulášskou
besídku s nadílkou, na kterou jsou srdečně
zváni děti, rodiče i jejich přátelé. Ti, co
Dačický ZVONEČEK ještě neznají, mohou
přijít a uvidí, že i tyto děti jsou šťastné
a svůj život dokáží prožít i se zdravotním
postižením.
Abychom jim jejich těžký život usnadnili, snažíme se zřídit v Dačicích Denní
stacionář, kde by handicapovaní mohli být
blízko své rodině, a přesto nebyli uzavřeni
doma a izolováni od okolního světa. Nyní
je většina klientů Dačického ZVONEČKU
ještě školou povinná, ale přijde doba, kdy
školní docházku ukončí. Co bude potom?
Skončí tím jejich společenský život? Nebo
je budou muset jejich rodiče vozit do okolních stacionářů, které jsou vzdálené přes
padesát kilometrů?
Ano, i to je možné, ale co až my rodiče
zestárneme? Nebo přijde nějaká nemoc?
Co potom?
Sourozenci? Ústav? Ne, vždyť to jsou
přece naše děti, které z celého srdce milujeme a chceme pro ně jen to nejlepší.
Copak oni nemají nárok na plnohodnotný
život?
Proto je naším snem vybudovat
v Dačicích Denní stacionář, později i třeba
chráněné dílny a chráněné bydlení.
Pomůžete nám?
Ludmila Rehartová, Dačický ZVONEČEK
--- inzerce ---

www.dacice.cz

Matěj Mikšíček - Klipy klap
Knihu za finanční podpory Města Dačice vydala městská knihovna v roce 2015.
Knížka bude k dostání v knihovně, v knihkupectví a v infocentru. Ilustrace Lucie
Semorádová.
Matěj M.
pro 21. století - Tento
výběr z pohádek
a
pověstí posíláme do
světa s přáním připomenout
osobnost
významného
dačického rodáka Matěje
Mikšíčka. Vydejme se na pouť do světa
tajemství, kouzel a romantiky. Cestou potkáme princezny, nebojácné chasníky, statečné mládence a děvčata a také spoustu
čertů, draků, zlé mužíčky i obry, vysloužilé
vojáky či zlé babice. Texty, které Mikšíček
vydal, vycházejí z lidové tradice, kombinují poučné příběhy s nadpřirozenými jevy
a čerpají tak z lidové i duchovní tradice své
doby. Některé pohádkové příběhy vycházejí z duchovních legend, všechny se snaží
nezpronevěřit se ideálům nejen pohádek,
ale lidského soužití obecně: člověk má být
poctivý, spravedlivý, pracovitý, nesobecký
a obětavý. Má pomáhat slabšímu, má být
člověku bratrem a bojovat proti zlu.
Pohádky, které nabízíme čtenářům v této
knížce, jsou rozdělené do dvou oddílů.
V prvním jsou pohádky veselé, pohádky
o sedlácích a řemeslnících, v nichž často vítězí humor a prostý selský rozum. Ve
druhém jsou klasické kouzelné romantické
pohádky, někdy možná trochu horory, jak
už to v pohádkách bývá. Závěrečný oddíl
nabízí pověsti ze západní Moravy, konkrétně z Jemnice, Kostelního Vydří, Telče a Studené.

Matěj Mikšíček - (*1815 Toužín u Dačic
– † 1892 Brno)
Matěj (Mirovít) Mikšíček je osobnost, která se v našem kraji narodila v roce 1815. Byl
to horlivý moravský národní buditel a vlastenec, novinář, sběratel lidové tvorby a revolucionář roku 1848. Narodil se v rolnické
rodině a základní vzdělání získal na dačické
škole. Jeho studia byla mnoholetá, věnoval
se divadlu, pracoval v knihkupectví a jako
železniční úředník. Dopisoval téměř do
všech českých časopisů na Moravě, úzce
spolupracoval s F. M. Klácelem, on a jeho
žena Veronika si dopisovali s významnými
osobnostmi své doby - J. K. Tylem, B. Němcovou, K. H. Borovským či J. Nerudou. Byl
vášnivým a složitým, někdy rozporuplným
člověkem, a prožil pestrý život.
Intenzivně pracoval na povznesení divadelního života na Moravě, měl zásluhu na
pořádání českých divadelních her na zámku v Telči, měl vřelý vztah ke Slovákům. Byl
také krátce zatčen za vydávání zakázaných
českých knih, jako delegát třinácti obcí
dačického okresu se zúčastnil Slovanského sjezdu v Praze a poté se musel skrývat,
protože na něj rakouské úřady vydaly zatykač. Zážitky a události svého života sepsal
v pamětech pod názvem Bublinka ze života moravského a sám sebe skryl za Mirovíta
a Dačice za Divylov.
Matěj Mikšíček se z vášnivého národního
buditele a radikála stal liberálem až defétistou. V roce 1869 se stal prvním čestným
občanem Dačic. Na dům na Havlíčkově náměstí, kde nějakou dobu s rodinou bydlel,
byla umístěna pamětní deska, která je zde
dodnes. V roce 1977 byly při pietním aktu
převezeny ostatky manželů Mikšíčkových
z Brna do Dačic a na novém hřbitově uloženy k věčnému odpočinku.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Svaz tělesně postižených navštívil Moravu
Svaz tělesně postižených Dačice uspořádal od 19. do 21. května zájezd na jižní Moravu. Navštívili jsme krásy Znojma, Mikulova, Velkých Bílovic a Hodonína.
V Hodoníně jsme se projeli vláčkem po městě a odpoledne jsme se výletní lodí plavili po řece Moravě. Při harmonice a vínku nám plavba krásně utekla.
Po dobré večeři jsme navštívili vinný
sklep pana Zapletala. Další den nás čekal
Janův hrad a potom jsme navštívili bylinkovou čajovnu v Čejkovicích. V odpoledních
hodinách padesát spokojených účastníků
vyrazilo k domovu. Touto cestou chceme
poděkovat za dobře připravený výlet cestovní kanceláři X Travel Dačice.
Další akci, kterou naše organizace uspořádala, byla návštěva bizonní farmy v Rožnově.
Ve středu 3. června jsme auty navštívili bizonní farmu. Třicetdva členů naší organizace strávilo krásné odpoledne v kouzelné

přírodě České Kanady. Zaměstnanci farmy
nás vyvezli až mezi bizonní stádo, kde jsme
si mohli zvířata prohlédnout zblízka. Po projížďce jsme navštívili zdejší restauraci na kafíčko a zmrzlinový pohár. Odpoledne se nám
vydařilo a bylo nám moc hezky. Už se těšíme
na další akce.
Další výlet plánujeme na červenec, a to
do Valtínova na rozhlednu. Datum upřesníme. Naše akce jsou vyvěšeny ve skříňce
naproti Městskému kulturnímu středisku.
František Stejskal,
předseda

Léto je tu. Máte
s dětmi co číst?
Na www.mkdac.cz najdete v online
katalogu tituly nakoupené a zpracované do fondu knihovny okamžitě po
jejich uložení do knihovního systému.
Pro dospělé je to zatím 290 nových papírových knih, pro děti 171 titulů a stále nakupujeme nové. Takže je určitě z čeho vybírat.
Kdo se nechce tahat s fyzickými knihami,
může vyzkoušet výpůjčku e-knihy.
Ženy jsou přece jenom většími čtenářkami
než muži, takže začneme jimi: Ellen Bergová
napsala humornou knížku s vypovídajícím
názvem „Já ti to opepřím, miláčku“, nakladatelství Alpress vydává romantické příběhy,
často s napínavou zápletkou: v knihovně si
můžete vypůjčit z novinek například „Cizí
tvář“ od Lindy Howardové nebo „Bílou
ženu“ od Barbary Woodové. Velká je nabídka detektivek, a to od českých i zahraničních
autorů a autorek, stále v oblibě je severská literatura. Ironii a humor najdete v povídkách
Miroslavy Besserové „Chlapi na odstřel i na
lásku“.
Pro muže je také z čeho vybírat a tak jenom namátkou: James Rollins – „Šestý zánik“, Miroslav Žamboch – „Seržant“ (fantasy),
Kelly Parsons – „Škůdce“ nebo Joakim Zander – „Plavec“.
Pro malé děti máme nová leporela a komiksy, sérii o osudech zvířátek ve zvířecí
nemocnici, knížky o vílách a čarodějkách,
pro větší například „Nespoutanou magii“ od
Tamory Pierceové či „Smrťáka Harryho“ od
Sonji Kaiblingerové.
Kdo si chce čtení opravdu užít a vychutnat
si každou stránku, tomu nabízím „Básníka“
od Martina Reinera (cena Magnesia Litera)
– románový životopis Ivana Blatného nebo
knihy letošní Noci literatury: „Strážkyni pramene“ – od finské spisovatelky Emmi Itärante, „Žízeň“ – od Esther Gerritsenové, „Krvavý
vítr“ od Jacoba Melandera či knihu izraelského spisovatele Rona Lešema – „Jestli je ráj“.
Knihovna je otevřena v létě beze změn.
Jenom v sobotu je přes prázdniny zavřeno.
Knihovnice městské knihovny přejí všem
krásné letní měsíce, hezké dovolené, odpočinek a hodně zážitků, samozřejmě také
s knížkami.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

SAHADŽA MEDITACE
PRO KAŽDÉHO
Městská knihovna Dačice
7. července, 17:00 h
Praktická zkušenost, jak získat klid,
rovnováhu, postupně se zbavit stresů,
závislostí a žít přirozeně zdravý,
radostný život.
Vhodné pro všechny věkové kategorie.
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Psali, píšeme, napíšou … aneb od kamenného rydla a psací trubičky k plnicímu peru
Na letní sezónu připravilo Městské muzeum a galerie Dačice spolu s a. s. Centropen výstavu k 75. výročí výroby psacích
potřeb v Dačicích. Je zde zachycen vývoj psacích prostředků pomocí obrázků, ale i názorných exponátů, jako je rákosová
trubička pro psaní na papyrus, voskové destičky určené k rytí písmen, husí brka, ocelová pera v násadce, břidlicové tabulky na
psaní až naše nejstarší plnicí pera a samozřejmě široká škála současné produkce a. s. Centropen.
N á v š t ě v n í k padesátých a šedesátých v minulém století se navíc rozšířily i prose může těšit pisovací tužky, ocelová pera v tu dobu ve školách postupně
i na hezkou skončila.
Plnicí pera začala být hojně využívána po 1. světové válce,
kolekci starých
psacích
strojů nicméně jeho počátky sahají až do 17. století. Konstruktérem moz 19. století, zapůjčených z technického muzea v Brně. Najde zde derního pera byl Američan Lewis Edson Waterman, který získal pai psací stroje ze století dvacátého, včetně těch, které jsme do tent pro své nové plnicí pero v roce 1884. Dnes nejhojněji užívaným
nedávné doby využívali. Může také nahlédnout do staré třídy z ob- typem pera je kuličkové pero. Vše začalo nahrazením kovového
dobí prvorepublikového či z let osmdesátých 20. století. Poslední psacího hrotu nepatrnou ložiskovou kuličkou. Jak se perem pomístnost výstavy je věnována akciové společnosti Centropen. Její hybovalo po papíru, kulička se otáčela a nabírala ze zásobníku inbohatá škála výrobků je doplněna filmem o historii, ale především koust, který se pak obtiskoval na papír.
Počátky kuličkového pera sahají do 2. poloviny 19. století,
současnosti společnosti s konkrétními ukázkami technologie
širokého rozšíření se mu však dostalo až po odstranění techa výroby.
Nahlédneme-li do historie psacích nástrojů, setkáme se nejdříve nických problémů (zadrhávání kuličky, samovolné vytékání psací
s různými rydly z kamene a kovu, které používali obyvatelé pasty) po druhé světové válce.
Dalším známým psacím nástrojem se stal psací stroj. Jeho histoz doby kamenné a bronzové k rytí zvířat a jiných výjevů do skalních
rie sahá až do roku 1714,
stěn, pískovcových kamenů a hliněných destiček (Mezopotámie).
kdy anglický vynálezce
Nejstarším známým psacím nástrojem, používaným již před čtyřmi
Henry Mill patentoval
tisíciletími k psaní na papyrus, byla zašpičatělá psací trubička
jeho první podobu.
z rákosu naplněná inkoustem. Staří Řekové ji později nazývali kaJeho vyobrazení se
lámos (rákos je latinsky Calamus a dal jméno kalamáři). V počátcích
nedochovalo,
ale
doby římské se používal nástroj zvaný stylos. Jím bylo písmo
rozložení kláves nebylo
vyrýváno do destiček potažených voskem. Druhou stranou tohoto
takové, jaké se používá
nástroje byla vosková vrstva uhlazována, a tak bylo písmo opět
dnes. Kolébkou psacích
smazáno. Původní rydla a psací trubičku vystřídala kolem roku 625
strojů se poté staly Spohusí brka, která se používala až do poloviny 19. století. Do počátku
jené státy americké.
novověku byl seřezáván do širokého hrotu, čímž bylo umožněno
Psací stroje ze začátku
psát pomocí silných a vlasových tahů. V novověku se však začal
vypadaly spíše jako šicí
seřezávat šikmo, takže stopa byla vlasová, což umožnilo rychlejší
stroje, vždyť se taky vyráběly ve stejných továrnách. V roce 1874
psaní. Stínování se potom provádělo přítlakem pera.
pánové Christopher Latham Sholes a Carlos Glidden prodali krachující zbrojovce E. Remington & Sons psací stroj, který nazvali Typewriter. Ten uměl psát pouze verzálky a příliš úspěšný nebyl. Za pět let
se jej prodalo jen 5000 kusů. Brzy ovšem firma přišla s druhou verzí,
která už obsahovala přeřaďovač (shift) a už bylo možné psát malá
i velká písmena pomocí stejných kláves. Později prošly psací stroje
bouřlivým vývojem. Na přelomu století se výroba přenesla i na starý
kontinent, a to hlavně do Německa a německé stroje předehnaly své
americké předchůdce zejména kvalitou. Z německých značek jsou
známé Continental, Ideal, Urania či Adler.
K nám se první psací stroje dovážely z Ameriky a Německa
v 90. letech 19. století. Od 20. let 20. století se objevily první české
V 19. století se začalo využívat ocelové pero, které se skládalo značky ASTRA (1919), PRAGA (1920 - licenčně), Minerva Boskovice
z ocelového perka (špičky) a z násadky (rukojeti). Perku s násadkou (1924), Zbrojovka Brno (1934, licenčně REMINGTON). Za 2. sv. války
se říkalo pero. V českých zemích byla ocelová perka vyráběna asi výroba stagnovala. Po roce 1945 se objevily známé Zety, později se
až do poloviny let sedmdesátých . Ocelová perka byla levná, žák z NDR dovážely psací stroje zn. Robotron, rozšířenou značkou byl
jich měl více, aby je mohl při rozskřípání hned vyměnit. Nasazovala také Consul či později elektronické psací stroje UTAX a BROTHER.
A další nástroje na psaní, jako počítače, tablety, to už je známá
se do násadky, namáčela se do kalamáře, který byl před každým
žákem zasazen v otvoru v lavici. Zámožnější žáci měli pera plnicí, současnost …
Marie Kučerová, ředitelka
jak se postupně zlevňovala, stále více se rozšiřovala. Na přelomu let

Ohlédnutí za X. Dačickou muzejní nocí
V sobotu 6. června proběhla v dačickém muzeu muzejní noc, která se nesla v lidovém tónu. Zásluhu na tom měla malá
Dačická dudácká kapela se sólisty Petrem Marešem na dudy a zpěvačkou Hanou Novákovu (s fanfrnochem).
Ve třech vstupech – v 19:00, 20:00 a v 21:00 h si zájemci vyslechli
písničky věnované svatbě, konkrétně okamžiku, kdy se zatahuje
o svatbě brána a zpívají se různé nápěvy. Tak ty zde zazněly, ale
i jiné, které jsme všichni znali a společně si je zazpívali. Dál si potom
návštěvníci prohlédli nové části expozic – starou cukrárnu či grafi-
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ku Maxe Švabinského, výstavu a vše, co muzeum v současné době
nabízí. Ve vlahém jarním večeru byla prohlídka muzea příjemná
a měla milou domáckou atmosféru.
Marie Kučerová,
ředitelka

www.dacice.cz
Ocenění žáků ZUŠ Dačice v 43. ročníku
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015
Nejprve trochu čísel: Do tohoto ročníku lidické soutěže bylo zasláno celkem více jak 21 000 prací z celého světa, z České republiky to bylo konkrétně bezmála 6 000 kreseb, maleb, fotografií, keramických i dalších trojrozměrných objektů.
Na ocenění dosáhlo pouze 6 % ze všech zaslaných prací, tedy necelých 1 300. Velice nás těší, že se naši žáci při své premiérové účasti v tak veliké konkurenci neztratili a získali níže uvedená ocenění.
Medaile jednotlivci
Vágner Jáchym, 15 let Malba, Kresba
Medaile škole za kolekci malby a kresby
Dohnalová Denisa, 15 let, Kresba
Hurťáková Barbora, 15 let, 2x Kresba
Lesná Tereza, 10 let, Kresba

Macků Kateřina, 14 let, Malba
Pekárek Vlastimil, 10 let, Kresba
Pšenčík Adam, 9 let, Kresba
Čestné uznání
Lesná Tereza, 10 let, foto Krasohled
Pekárek Vlastimil, 10 let, foto Krasohled
Čestné uznání
Dohnalová Denisa, 15 let, Lampion
Hurťáková Barbora, 15 let, Lampion

Václava Zamazalová

Jáchym Vágner a Václava Zamazalová
u vystaveného oceněného souboru ze ZUŠ Dačice

Jáchym Vágner převzal na vernisáži medaili za své práce
z rukou Přemysla Sobotky a Jiřího Dienstbiera ml.

Dačické školy zabodovaly v celostátním kole
soutěže Mé toulky za zvěří
Českomoravská myslivecká jednota zveřejnila výsledky celostátního kola soutěže Mé toulky za zvěří, kterou již po třinácté
vyhlásila pro žáky mateřských a základních škol. Cílem soutěže je zachytit zážitky dětí, které získaly při toulkách přírodou při
poznání života naší zvěře a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.
cové, 10. místo – Kateřina Kozáková, MŠ Dolní Němčice
Kategorie 6 – 8 let: 2. místo – Kristýna Morávková, ZŠ Komenského, 4. místo – Natálie Leitkepová, ZŠ Komenského, 6. místo –
Karolína Pykalová ze ZŠ Komenského, 8. místo Iveta Lahodná ze ZŠ
Komenského
Kategorie 9 – 12 let: 2. místo – Martin Urbanec, 3. místo – Eva
Pejčochová, 4. a 5. místo Iva Pejčochová (všichni ze ZŠ Komenského), 9. místo – Daniela Nováčková, ZŠ B. Němcové
Kategorie 13 – 15 let: 1. místo – Veronika Vejmělková, ZŠ Komenského, 2. místo – Denisa Dohnalová, ZŠ B. Němcové, 3. místo
– Kateřina Macků, ZŠ Komenského, 8. místo – Barbora Hurťáková,
ZŠ B. Němcové
Vítězné práce budou zveřejněny v časopise Myslivost, na webu
ČMMJ a budou vystaveny v dětských mysliveckých expozicích různých výstav, jako jsou Natura Viva, Země živitelka apod.
Všem gratulujeme k výborným výsledkům a děkujeme za perfektní reprezentaci města.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
V Dačicích si tato soutěž, díky Ing. Kamilu Kupcovi z Městských
lesů, získala mezi školami velkou oblibu a každoročně je obeslána stovkami dětských výkresů. Po místním kole pak všechny práce
Úřední den insolvenční správkyně,
postupují do dalších kol. A že tu máme opravdu šikovné mladé výMgr. Moniky Urbanové,
tvarníky, dokládají výsledky celostátního kola, ve kterém je v každé
kategorii vyhlášeno deset nejlepších prací:
v Dačicích v měsíci červenci 2015 bude dne 10. 7. 2015.
Kategorie do 6 let (mateřské školy): 2. místo - Terezka Pokorná,
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I –
MŠ Bratrská, 5. místo – Elen Sommerová, MŠ Dolní Němčice, 7. mísDům s pečovatelskou službou, v době od 8:00 do 14:00 h.
to – Filip Kounek, MŠ Bratrská, 9. místo Daniel Mašata, MŠ B. Něm-
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Noc kostelů 2015
29. května se v Dačicích uskutečnil již třetí ročník Noci kostelů. Hlavní program
byl připraven do kostela sv. Antonína Paduánského a začínal o půl osmé večer.
Předtím byla ještě v šest hodin mše svatá v kapli státního zámku sloužena P. Jaroslavem Pezlarem a přednáška u barokního sousoší a Mariánského sloupu na
Havlíčkově náměstí, kterou vedl kastelán dačického zámku Mgr. Jan Mikeš.
Zvoneček, což je nezisková organizace, jejíž
hlavní náplní je začlenění dětí i dospělých
se zdravotním postižením do všech sfér
občanské společnosti a podpora zřízení
denního stacionáře v Dačicích.
Sestry bosé karmelitky si připravily pásmo k 500. výročí narození Terezie z Avily
a P. Jaroslav Pezlar povyprávěl o historii
varhan, o technických možnostech tohoto
nástroje a krátce i na varhany zahrál.
O krásný hudební doprovod během
celého programu se postarali žáci Základní
umělecké školy v Dačicích pod vedením
učitelů Richarda Šedy a Evžena Mašáta.
Hlavního programu se zúčastnilo necelých
200 návštěvníků.
Noc kostelů v Dačicích byla ukončena
na věži kostela sv. Vavřince, rozhoupáním
Na programu v klášterním kostele bosých zvonu sv. Vavřince, který váží 480 kg.
karmelitek byla přednáška P. Vojtěcha KoLetošní noc kostelů v Dačicích se
deta, karmelitána z Kostelního Vydří, na vydařila a oproti loňskému ročníku se letéma „Naděje pro každého (Lk)“, která se tos akce zúčastnilo více návštěvníků. Je
vztahovala k podobenství o marnotrat- nutné poděkovat všem organizátorům
ném synovi, vztahu dětí a rodičů, vztahu a dobrovolníkům, kteří se zasloužili o hladmezi manželi a celkových vztazích mezi ký průběh celé akce.
lidmi. Paní Ludmila Rehardtová představila
Kateřina Marková

Mažoretky DDM Dačice opět medailové
DDM Dačice, ale i „naše město“ se mohou pochlubit skvělými výsledky, kterých
dosáhly mažoretky ve dnech 29. 5.- 31. 5. na Mistrovství ČR mažoretek v Jaroměři.

Kategorie dětí s vedoucími Anetou a Ilonou Novotnou dosáhla stříbra a titulu
„1. vicemistryně ČR mažoretek 2015“. Jen
škoda, že pro tuto kategorii neexistuje
postup na ME.
Kategorie seniorek pod vedením Nikoly
Krebsové a Dany Rychlíkové získala bronzové medaile, titul „2. vicemistryně ČR
mažoretek 2015“ a postup na ME v Brně.
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Kategorie kadetek a juniorek se Zuzkou
Kuchtovou a Mgr. Soňou Novákovou získaly
nádherná čtvrtá místa a rovněž postup na
ME v Brně.
Děkujeme všem výše uvedeným
trenérkám, sponzorům a rodičům za vynikající práci a podporu, bez které by se
výsledky této úrovně nikdy nedostavily.
Ilona Novotná

Slavonice Fest 2015
Od 6. srpna do 10. srpna se stanou renesanční jihočeské Slavonice místem,
kam se sjedou filmoví fanoušci, aby během více než sedmdesáti projekcí zhlédli přes třicet festivalových snímků a čtyři
divácké hity v Letním kině na náměstí.
„Letos budeme
uvádět filmy v pěti
sekcích. V české
sekci
uvedeme
exkluzivně v předpremiéře nový film
Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově,
film Kobry a užovky nebo poněkud opomíjený undergroundový snímek Odborný dohled
nad východem slunce s Vráťou Brabencem
z Plastic People v jedné z hlavních rolí. Ve výtvarně umělecké sekci Jaroslava Róny mimo
jiné mexický western Krtek, komedii Sluneční hodiny či dobrodružný fantasy film Město
ztracených dětí, v rakouské sekci například
Bílou stuhu oscarového režiséra Michaela
Hanekeho. Sekce HBO slibuje několik žhavých novinek. V sekci světový film uvedeme
jeden z nejpozoruhodnějších filmů Ingmara
Bergmana Persona, chorvatské drama Halimina cesta, fascinující íránsko irácký film Želvy mohou létat, životopisný film Příběh Marie
a mnoho dalších. Festival zahájí v letním kině
na Oscara nominované Želary,“ představuje výběr z filmového programu organizátor
festivalu, režisér Ondřej Trojan. Novinkou letošního SLAVONICE FESTU je spojení s filmovým klubem v rakouském Drosendorfu, kde
proběhne v rámci festivalu přehlídka českých
filmů za účasti jejich tvůrců a několik koncertů, mimo jiné Ivy Bittové.
Přestože těžištěm SLAVONICE FESTU je
film, doprovodná hudební část určitě uspokojí i všechny koncertní nadšence. Mig 21,
Stromboli, Wohnout, Tatabojs, Hentai Corporation, Mydy Rabycad, Space Junkie, Cartonnage, The Plastic People, Jiří Schmitzer,
Lenka Nová, M.T.O. a další slibují filmovému
publiku, že je po dnech strávených v šeru kinosálů stoprocentně proberou. A nebudou
sami. V hudebním programu se v příhraniční
Maříži odehraje na dvou scénách 17 koncertů
a noční taneční party s oblíbenými DJ´s ve slavonickém Kulturáku pak uzavřou každý z pěti
festivalových dní.
„Rád bych připomněl, že cenu diváků
v loňském ročníku vyhrálo polsko-dánské
drama Ida režiséra Pavla Pawlikovského, které
půl roku poté dostalo i Oscara, z čehož jednoznačně plyne, že kdo chce vyhrát Oscara,
musí nejdřív vyrazit do Slavonic,“ vysvětluje
s úsměvem Ondřej Trojan význam SLAVONICE
FESTU v kontextu mezinárodních filmových
cen a dodává: „A kdo si chce užít to nejlepší
z filmů, léta a hudby, měl by sem dorazit taky.“
Více informací na www.slavonicefest.cz.
Barbara Trojanová,
Slavonice Fest
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Historický úspěch dačických foosballistů
V rámci prvního červnového víkendu 5. - 7. 6. 2015 se v pražské sportovní hale „Na Pankráci“ konalo mistrovství České republiky ve stolním fotbale, které bylo zároveň vyvrcholením celé sezóny 2014/2015, kde nemohli chybět ani hráči TJ CENTROPEN Dačice, z oddílu stolního fotbalu. Málokdo z občanů Dačic totiž ví, že tito hráči patří aktuálně mezi českou špičku tohoto
sportu.
pořadí

jméno

počet bodů

1.

Petr Štefl

387

2.

Alexandr Štork

322

4.

Libor Hronek

262

8.

Pavel Macků

207

26.

Zbyněk Ihnatišín

147

72.

Lukáš Šetlík

77
Libor Hronek

Dorostenci Dačic mají bronz
z MS družstev
Tento mezinárodní třídenní turnaj patřící do kategorie „Master
Series“, kde se sešla nejen česká, ale i evropská špička tohoto sportu, byl o to zajímavější, že v rámci něj byly vyhlášeny i celorepublikové žebříčky uplynulé sezóny, ve které hráči dačického teamu TJ
CENTROPEN s názvem „HOVADA“ zaznamenali historický úspěch
v podobě titulu mistrů ČR v družstvech za sezónu 2014/2015, za
kterým stojí především měsíce tvrdých tréninků, odříkání a absolutního smyslu pro team. Nicméně se nejednalo o jediný úspěch,
který naši hráči v rámci této sezóny zaznamenali. Mimo výše uvedeného titulu se totiž i jednotlivým hráčům TJ CENTROPEN podařilo
v rámci celorepublikového žebříčku obsadit téměř všechny medailové pozice s následujícím umístěním.

Po obhajobě titulu mistra ČR družstev dosáhli kuželkářští
dorostenci Dačic dalšího skvělého úspěchu. Na mistrovství
světa dorostu ve Speichersdorfu (SRN) si dva dačičtí dorostenci – Mojmír Holec a Pepa Brtník – zahráli jako členové
čtyřčlenného reprezentačního družstva ČR. A přivezli bronzové medaile za 3. místo.

Dokopná přípravek
V pátek 12. 6. 2015 v 17:00 h začala na fotbalovém sportovním stadionu dokopná fotbalových přípravek. Zakončení sezóny proběhlo v perfektní atmosféře, kterou si všichni
pochvalovali.

Tatínkové nastoupili proti svým ratolestem a myslím, že mnozí
byli překvapeni uměním svých dětí, když ho mohli zažít „na vlastní
kůži“. Maminky pobesedovaly u kávy, vínečka a vlastnoručně upečených dobrot.
Po skončení utkání tatínkové vs. děti následovalo občerstvení,
které připravil p. Kadlec, za což mu všichni velice děkujeme.
Milan Točík, předseda fotbalového oddílu
Náklad: 3100 výtisků

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

Mojmír hrál jako první, výkon 605 byl výborný začátek, Pepa
nastoupil jako čtvrtý poslední hráč družstva a výkonem 573 udržel
družstvo na třetí pozici před dotírajícím čtvrtým Slovenskem.
Dačické hráče „doplnili“ Jan Bína z Jičína 596 a Dominik Ruml
z Hořic 594, družstvo celkem 2368, což je nový rekord ČR družstev
dorostu. Lepší byli jen mistři světa z Chorvatska a druzí domácí
reprezentanti Německa.
Na fotografii je Pepa třetí zleva a Mojmír druhý zprava.
Podrobnější výsledky z MS dorostu 2015 najdete na www.kuzelky.cz nebo na webových stránkách kuželkářského oddílu TJ
Centropen www.kuzelkydacice.cz.
Zdeněk Blecha

Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků

zdarma				

Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 7/2015, ročník čtvrtý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
130 min., český dabing, vstupné 100 Kč

Městské muzeum a galerie

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

21. července, úterý, 19:00 h
ANDÍLEK NA NERVY, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 100 Kč

7. července, úterý, 19:00 h
MÉĎA 2, komedie, 2D
125 min., český dabing, vstupné 120 Kč

22. července, středa, 16:00 h
OVEČKA SHAUN VE FILMU, animovaný, 2D
96 min., český dabing, vstupné 90 Kč

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

8. července, středa, 18:00 h
SEDMERO KRKAVCŮ, pohádka, 2D
96 min., česky, vstupné 100 Kč

24. července, pátek, 19:00 h
JURSKÝ SVĚT, dobrodružný, 3D
124 min., český dabing, vstupné 130 Kč

9. července, čtvrtek, 10:00 h
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ, animovaný, 3D
90 min., český dabing, vstupné 120 Kč

28. července, úterý, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, erotické drama, 2D
124 min., české titulky, vstupné 90 Kč

10. července, pátek, 19:00 h
ŽIVOT JE ŽIVOT, komedie, 2D
98 min., česky, vstupné 110 Kč

29. července, středa, 18:00 h
SEDMERO KRKAVCŮ, pohádka, 2D
96 min., česky, vstupné 100 Kč

14. července, úterý, 19:00 h
AVENGERS: Age of ultron, sci-fi, 3D
142 min., český dabing, vstupné 130 Kč

31. července, pátek, 19:00 h
TERMINÁTOR GENISYS, sci-fi, 2D
125 min., české titulky, vstupné 110 Kč

3D Kino Dačice

15. července, středa, 14:00 h
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ, animovaný, 3D
90 min., český dabing, vstupné 120 Kč
17. července, pátek, 19:00 h
ZEMĚ ZÍTŘKA, sci-fi, 2D

Chlumecké pivní
slavnosti
4. července 2015
od 12:30 h

do 30. srpna
PSALI, PÍŠEME, PÍŠOU
aneb vývoj psacích prostředků
k 75. výročí plnicích per v Dačicích
Pro děti koutek na hraní, psaní i malování,
prodej výrobků Centropen.

Prázdninové hraní Pod Lipkami
8. 8. 2015, 10:00 - 17:00 h
--- inzerce ---

PENZION
CHYTROV






školení
svatby a oslavy
restaurace
rodinná rekreace
KOUPÁNÍ-vlastní pláž

www.notas.cz, tel: 602 721 533

Hudební & divadelní festival

XVIIl. ročník

3. – 19. 7. 2015
nádvoří státního zámku Dačice

termín

aktéři

páteK

3. 7.

SoBota

4. 7.

neDěLe

5. 7.

neDěLe

5. 7.

StřeDa

8. 7.

čtvrteK

9. 7.

páteK

10. 7.

SoBota

11. 7.

neDěLe

12. 7.

neDěLe

12. 7.

StřeDa

15. 7.

čtvrteK 16. 7.
páteK

17. 7.

SoBota

18. 7.

neDěLe

19. 7.

neDěLe

19. 7.

Pavel Pokorný / gInevra
tu myš jí ukopnu u huby – DS PIKI Volyně
Zvířátka a loupežníci – Divadlo Kapsa
Dáša vokatá + oldřich Kaiser / LenKa DuSILová
vInnetou – Divadlo Scéna Zlín
Petr Linhart / FoLK team
Klára Šimková a Markéta Hávová / IyaSa – Zimbabwe
Světáci – DS Cyklotour Praha
princezna na hrášku – Divadlo Koráb
nevermore & Kosmonaut
SuperguItar´S - andršt / Karafiát / oskar petr / Dani robinson
Zakázané uvolnění – SemTamFór Slavičín
Jesus Christ Superstar – muzikálové fragmenty rockové opery
účinkuje Tábor Superstar Band
Láďa aladin / tomáš KočKo & orCheStr
podivné dueto – DS Tyl Dačice
Barbucha – Divadlo ŠUS Rokycany
JenTakTak / SpIrItuáL KvIntet

hodina
začátku

předprodej /
na místě

HuDEBní

20.00

100 / 120

DIvaDLo

21.00

80 / 100

PoHáDKa

10.00

40 / 50

HuDEBní

20.00

120 / 150

DIvaDLo

21.00

80 / 100

HuDEBní

20.00

100 / 120

HuDEBně TanEční

20.00

100 / 120

DIvaDLo

21.00

80 / 100

PoHáDKa

10.00

40 / 50

HuDEBní

20.00
21.00

100 / 120

DIvaDLo

21.00

80 / 100

MuZIKáL

21.00

120 / 150

HuDEBní

20.00

100 / 120

DIvaDLo

21.00

80 / 100

PoHáDKa

10.00

40 / 50

HuDEBní

20.00

120 / 150

Změna programu vyhraZena!
pořádá městské kulturní středisko Dačice
ve spolupráci s DS Tyl a Státním zámkem Dačice. Za finanční podpory Města Dačice, Jihočeského kraje, Waldviertler Sparkasse Dačice a pivovaru Bernard
možnost zakoupení zvýhodněné permanentní vstupenky za 600-Kč !!! Předprodej vstupenek MěKS , Infocentrum Dačice, Knihkupectví L. Hejla Dačice
více na: www.meksdacice.cz
E-mail: meks@dacice.cz
občerstvení Luboš Strachota & hospoda pod Betonem

24

vstupné

druh
programu

www.meksdacice.cz

