SRPEN 2015		

Vydává Město Dačice		

ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Číslo 8 / 2015

Návštěva z partnerského města Urtenen-Schönbühl
Setkání zástupců obou partnerských měst se tentokráte uskutečnilo u nás v Dačicích 19. - 21. června. Ze Švýcarska přijel
pan starosta Hansueli Kummer se svou manželkou Christinou, dále radní Adrian Jordi s manželkou Elizabeth, radní Stefan
Schafroth s manželkou Nadjou, radní Heinz Nussbaum s manželkou Sandrou, radní Thomas Siegenthaler s manželkou Karin,
radní Susanne Grossenbacherová a tajemník úřadu Hansjörg Lanz.

Po příjezdu do Dačic v pátek v odpoledních hodinách a po přivítání panem starostou, panem místostarostou a radními,
následovala prohlídka hasičárny. Zde hosté
mohli také vidět darovaný hasičský vůz Mercedes Benz, který byl do Dačic přivezen ze
Švýcarska v únoru letošního roku.
V sobotu dopoledne se všichni sešli
na dačické radnici ke vzájemné diskuzi
o pokračování partnerství a zaznělynávrhy
další spolupráce. Dačický starosta Karel
Macků pochválil již započatou spoluprá-ci

dobrovolných hasičů, dále mluvil o možnosti krátkodobých výměnných pobytů
pro děti základních a středních škol, o možnosti uspořádat hudební koncerty pro žáky
uměleckých škol, o úspěšných dačických
mažoretkách a o turistické propagaci
dačického regionu v kantonu Bern, kde
se partnerské město Urtenen-Schönbühl
nachází. Starosta partnerského města
Hansueli Kummer ocenil vstřícnost dačické
radnice a podpořil slova dačického starosty.
Na závěr posezení byl promítnut film o mik-

roregionu Dačicko.
Na sobotní brzké odpoledne byla připravena návštěva soukromé zemědělské
farmy u rodiny Kryzanových v „bylinkové
obci“ Mutišově, procházka po obci a návštěva přírodní zahrady paní Bochníčkové.
Návštěva Mutišova byla velmi vydařená
a Kryzanovi se o švýcarské návštěvníky velice dobře postarali. Do Mutišova i zpátky se
jelo vlakem a dokonce i počasí bylo příznivé.
V sobotním pozdním odpoledni, po vydatné
přeháňce, následoval výstup na dačickou
věž kostela sv. Vavřince, návštěva Městského
muzea a galerie a prohlídka Základní
umělecké školy, kde patří velké poděkování
paní ředitelce Evě Novákové za ochotu
a vstřícnost při prohlídce ZUŠ.
V neděli dopoledne se švýcarští přátelé
zúčastnili mažoretkové show v rámci Fest
Bandu na dačickém stadionu a po obědě se
hosté rozloučili a odjeli do Prahy na letiště.
Letošní návštěva z našeho švýcarského
partnerského města byla velmi vydařená
a přátelská atmosféra prostoupila celé
dvoudenní setkání. Věříme, že vzájemné
partnerství mezi našimi městy bude i nadále
úspěšně pokračovat a podaří se navázat na
již dvacetiletou úspěšnou spolupráci.
Kateřina Marková,
odbor vnitřních věcí

Jak to vidím aneb uprchlíci, drby a facebook
„Lidéřovice, Dačicko, 15. 7. 2015. Skupina arabských „uprchlíků“ bezdůvodně podřezala veškerá hospodářská zvířata u našeho souseda, drobného zemědělce. Přežil pouze kůň, který byl bezpečně zavřený.
Po policejní akci s termovizemi jich bylo deset
pochytáno, dalších cca 80
bylo dopadeno v okolí Starého Města pod Landštejnem. Tam dokonce zabrali
obydlený dům. Sdělovací
prostředky o tom samozřejmě mlčí. Prosím
sdílejte, šiřte.“
Tuto zprávu si mohli všichni uživatelé
facebooku přečíst. I když se později autorka omluvila a policie jednoznačně potvr-

dila, že se zpráva nezakládá na pravdě, tak
jsme jenom na úřadě odpovídali na několik
vystrašených telefonátů. Možná touha po
senzaci, možná snaha zaujmout, nebo jenom obyčejný strach autora vedl k tomu, že
se po této zprávě mnozí bojí sami do lesa.
Dnes a denně jsme svědky podobných senzačních odhalení a spikleneckých teorií. Ani
Dačice nejsou výjimkou. A tak kolují informace o tom, jak se v Městském kulturním
středisku zpronevěřilo dva a půl milionu
korun a po Dačicích koluje i spousta dal-

ších „zaručených“ zpráv. Pravdou je, že rada
města odvolala ředitele městského kulturního střediska kvůli nespokojenosti s vedením organizace. Nikdo však ani na okamžik
nezpochybnil jeho zvukařské schopnosti
a naopak jsme ocenili množství kulturních
akcí, které se v Dačicích konají. Věřím, že
šetření, které provádí kontrolní a finanční výbor vnese do celé záležitosti jasno
a ukončí tak šíření různých nepodložených
informací.
pokračování na str. 2
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Drby a pověsti se mezi lidmi vždy šířily,
ale doba internetu dala tomuto fenoménu
nový a daleko hrozivější rozměr. Autoři fám
ať už o vraždících uprchlících, nebo o milionových zpronevěrách by si měli uvědomit,
co těmito řečmi způsobují, my všichni bychom měli vždy přemýšlet o věrohodnosti
takové zprávy a nešířit ji bezmyšlenkovitě

dál. Na celé záležitosti je pozitivní to, že si
ty „příběhy“ můžeme vymýšlet, protože
žijeme v poměrně klidné době. Jenom by
neměly ubližovat nevinným.
Závěrem nám všem přeji krásný zbytek
prázdnin a těm, kteří ještě neměli volno,
přeji příjemnou dovolenou.
Karel Macků,
starosta

Slovo místostarosty
nová výstroj a přenosná požární
technika pro dobrovolné hasiče
V únoru letošního roku jsem spolu s pracovníkem krizového řízení v Dačicích
panem Ing. Kmínkem požádal o 7 grantů na Jihočeský kraj pro dobrovolné hasiče
z Dačic a z místních částí. Nyní mohu říci, že nám všechny žádosti vyšly.
Pro jednotku požární ochrany s územní
působností tzv. JPO-III., která sídlí v Dačicích, jsme po konzultaci s velitelem panem Švecem pořídili nový
přetlakový ventilátor, výkonnější plovoucí čerpadlo
a přejezdové můstky. Ceníková cena byla 85 305 Kč,
schválená dotace byla získána ve výši 48 000 Kč. Dačice již mají nové vybavení zakoupeno a mohou ho
používat. Pro jednotku požární ochrany s místní působností tzv. JPO-V., které sídlí v místních částech
(Dolní Němčice, Lipolec, Hostkovice, Bílkov, Chlumec, Malý Pěčín) jsme pro členy zásahového družstva objednali 30 ks zásahových přileb a rukavic
v ceníkové ceně 161 580 Kč, schválená dotace byla ve výši 78 000 Kč. Výše zmíněné ceny
se nám podařilo snížit ještě o cca 25 000 Kč. Spoluúčast bude uhrazena z položky rozpočtu města pro dobrovolné hasiče. Tato výstroj byla v minulých letech diskutována s veliteli
dobrovolných hasičů a její potřebnost pro ochranu zdraví zasahujících hasičů je velmi důležitá. Mám ověřeno, že na konci července by mělo veškeré zboží dorazit do Dačic a bude
předáno dobrovolným hasičům k užívání. O tento grant se žádalo již několik let, ale bez
většího úspěchu, proto jsem rád, že nás Jihočeský kraj pro rok 2015 vyslyšel. Věřím, že nová
požární technika a výstroj bude dobrovolným hasičům dobře sloužit. Na druhou stranu si
přeji, aby ji museli používat co nejméně.
Miloš Novák, místostarosta

Parkovací průkazy
pro zdravotně
postižené osoby
Upozorňujeme zdravotně postižené
občany, jejich zákonné zástupce či
rodinné příslušníky, jaké jsou potřeba
náležitosti pro vystavení parkovacího
průkazu označujícího přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
O parkovací průkaz mohou požádat
držitelé průkazu pro osoby ZTP nebo ZTP/P
(s výjimkou osob, které jsou držiteli těchto
průkazů z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty). Parkovací průkaz se vystavuje
na dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Vystavení parkovacího průkazu se provádí
na počkání a bezplatně.
K jeho vystavení je nutné předložit:
• občanský průkaz žadatele
• platný průkaz ZTP nebo ZTP/P
• rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP
nebo ZTP/P (dříve rozh. o mimořádných
výhodách)
• 1x fotografii s aktuální podobou držitele
průkazu o rozměrech 35 x 45 mm
• již neplatný parkovací průkaz
Nově vydávaný parkovací průkaz podepisuje jeho držitel, proto je vhodná jeho
osobní účast.
Parkovací průkaz Vám vystavíme na
odboru sociálních věcí Městského úřadu
Dačice, Neulingerova 151/I v kancelářích
č. 209 - Lada Nejedlá, tel. 384 401 249
a č. 210 - Irena Vašíčková, tel. 384 401 284.
V případě osob, které ze zdravotních
důvodů nejsou schopny se osobně dostavit
na městský úřad je možné, po telefonické
dohodě, provést výměnu v jejich domácnosti.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice

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

RADA MĚSTA
na své 19. schůzi konané 24. 6. 2015
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 11/2015
v těchto objemech: příjmy 14.406,55 Kč,
výdaje 14.451,68 tis. Kč, financování 45,13
tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy s Jihočeským
krajem o poskytnutí dotace Kč 177.485,na zřízení svodidel v Bílkově
• schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky malého rozsahu na rekonstrukci
komunikací v Toužíně a schválila uzavření
smlouvy o dílo na tuto akci s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. za nabídkovou
cenu 2.085.012,19 Kč bez DPH
• vzala na vědomí informaci odboru kultury a cestovního ruchu k problematice regulování vystavování zboží na fa-
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sádách domů na území MPZ Dačice
• k 31. 7. 2015 odvolala z funkce ředitele
MěKS z důvodu dlouhodobě neuspokojivých pracovních výsledků; řízením
MěKS pověřila vedoucí odboru kultury
MěÚ s účinností od 1. 8. do 31. 12. 2015
• navrhla zastupitelstvu města zrušit
příspěvkovou organizaci MěKS Dačice
k 31. 12. 2015 a od 1. 1. 2016 zařadit MěKS
do organizace MěÚ pod odbor kultury
a cestovního ruchu
na své 20. schůzi konané 8. 7. 2015 mimo
jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 12/2015,
které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 1.235,89 tis. Kč
• projednala zprávu o činnosti odboru
vnitřních věcí a komise k projednávání
přestupků na úseku zákona o přestupcích

za rok 2014 a vzala na vědomí informace
Městské policie a obvodního oddělení
Policie ČR o stavu veřejného pořádku
v Dačicích a jejich okolí
• schválila poskytnutí finančního příspěvku
Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, a. s.,
pro rok 2015 ve výši 37.840 Kč na instalaci
závěsného kolejnicového systému pro
oddělení dlouhodobě nemocných
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Hron Dačice s. r. o. na stavební úpravy ZTI a koupelen včetně výměny kotlů a opravy kanalizační a vodovodní
přípojky v bytech v domě č. 86/II za celkovou nabídkovou cenu 935.139 Kč bez
DPH
• schválila prodej dřevěných soch v majetku města formou aukce bez udělení
příklepu

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 13. června 2015 přivítal místostarosta Miloš Novák společně s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Jiří Tichý, Samuel Štumar, Petr Musil, Adéla Nápravníková, Lucie Týralová, Matyáš Marek a Kamila
Šedová.

Blahopřání
Dne 10. července 2015 oslavila své životní jubileum 70 let paní Marie Bendová z Velkého Pěčína.
27. července oslavila své 85. narozeniny paní Marie Bažantová, rodačka z Velkého Pěčína. Oběma
přejeme k jejich velkému dni hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti.
Za občanskou komisi Jaroslava Hroudová

PARNÍ LÉTO
Při příležitosti 70. výročí osvobození republiky a znovupřipojení Sudet pořádá Společnost Telčské místní dráhy se
Svazkem obcí Železnice Kostelec-Slavonice a Správou železniční dopravní cesty jízdu historického parního vlaku.

Na trať Kostelec u
Jihlavy - Slavonice
vyjede pára ve dnech
25. 7., 26. 7., 1. 8., 2.
8., 8. 8., 9. 8. Do Dačic
pára zavítá ve dnech 1. 8., 2. 8.
a 9. 8. Více informací o příjezdech, odjezdech a kulturním
programu najdete na webu, na facebooku města Dačic a na vlakovém nádraží v Dačicích. Za ideálního počasí bude dne 9. 8. ve 14:44
- 15:19 h přepaden vlak od Jockey Clubu v Malém Pěčíně. Poté bude
pokračovat do Dačic, kde za každého počasí bude hrát na peróně
od 15:25 - 17:29 h country hudba, občerstvení zajištěno. Všichni jste
srdečně zváni.

KOUPÍM

--- inzerce ---

OLDA – Olympiáda Dačicka
Sestavte tým za Dačice
Na sobotu 12. září 2015 připravujeme na městském stadionu konání prvního ročníku zábavného sportovního
odpoledne s názvem OLDA – Olympiáda Dačicka. Cílem
konání OLDY je uspořádání tzv. her bez hranic, během
kterých si účastníci i diváci užijí legrace u zajímavých disciplín.
V rámci soutěže se mezi sebou
utkají týmy za jednotlivé místní
části a za město Dačice. Protože
jsme nenašli vhodný způsob, jak
tým za Dačice vybrat, vyzývám
Vás, občany Dačic, zda se mezi
Vámi najde parta lidí, která tým
vytvoří?
Družstvo se musí skládat ze
sedmi členů, kteří mají trvalý pobyt přímo v Dačicích. Podmínkou
je, aby v týmu byly dvě děti do 10
let, dvě ženy a tři muži. Váš zájem hlaste prosím do 17. srpna 2015
telefonicky na 384 401 286 či písemně na e-mail: zdravemesto@
dacice.cz.
Soutěže budou sportovně zábavné, nikterak extrémně náročné.
Zřejmě Vás zajímá, v jakých disciplínách se to vlastně bude soutěžit.
Nechci hned vše prozradit, zapojte fantazii a já pouze naznačím –
disciplín bude šest a jsou skryté pod názvy Hlavolam, Kolektivní
běžky, Přetahování lanem, Běh pod bičem, Hra na slepce a Bramborová brigáda.
Přejeme si, aby se nám díky OLDOVI podařilo zapomenout na
každodenní starosti, užili jsme si legrace a posílili spolupráci a kamarádství.
Marcela Chvátalová, koordinátorka Zdravého města Dačice
--- inzerce ---

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

Tel: 602 584 566
3
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Jak postupovat v případě podezření, že se v mé
blízkosti nachází ohrožené dítě
V poslední době je téma ohroženého dítěte velmi často používaným tématem v oblasti médií, a proto vyvstala i potřeba se
o dané problematice zmínit. Nejdříve je vhodné si říci, kdo je ohrožené dítě. Je to dítě, jehož život, zdárný vývoj jsou ohroženy
přítomností nějaké rizikové situace, jeho životní podmínky se změnily natolik, že se pro něho samotného staly ohrožujícími,
nebezpečnými. Je to dítě, které je ohrožené ve svém přirozeném psychickém a fyzickém vývoji.
Každému z nás se může kdykoliv přihodit, že se staneme svědky nepříznivé, nepříjemné situace, kdy bude ohroženo nezletilé
dítě. Situace mohou být různé a existují různé typologie ohrožených dětí, např. sousedíme s rodinou, kde jsou děti více trestány,
týrány, pohlavně zneužívány, často pláčou,
jsou ponechávány bez dozoru rodičů, nebo
se v rodině odehrávají časté alkoholové
i jiné dýchánky, rodiče děti neposílají do
školy, dopouští se trestné činnosti a vedou
k tomu i své nezletilé děti, zneužívají děti
k těžké fyzické práci, děti žebrají, jsou šikanovány, pokusily se o sebevraždu, společně
s rodiči navštěvují pohostinství, herny. Setkat se však můžeme i s dětmi, které samy
páchají trestnou činnost, přestupky, šikanují vrstevníky, požívají alkoholové nápoje
a jiné návykové látky, hrají automaty, jsou
na útěku od rodičů, provozují prostituci
a jsou tudíž dětmi ohroženými.
V těchto výše uvedených případech bychom neměli nikdy otálet a vždy se snažit
ohroženému dítěti pomoci, když toho nejsou schopni jejich rodiče. Není pomocí
myšleno, že sami budeme v takové rodině
zasahovat, to rozhodně ne, ale každý člověk má oznamovací povinnost, a té by měl
v popsaných situacích využít. Každý máme

oprávnění upozornit samotné rodiče daného ohroženého dítěte anebo upozornit na
takovou rizikovou situaci orgán sociálně-právní ochrany dítěte.
Orgán sociálně - právní ochrany dětí je na
každé tzv. obci III. stupně a je většinou součástí odboru sociálních věcí. Oznámit, že se
v mé blízkosti nachází ohrožené dítě, je možné osobně, ústně do protokolu, písemně, telefonicky, anonymně, pomocí e-mailové adresy, a to bez obavy, že budou uváděny moje
osobní údaje, nebo zveřejněna má adresa.
Pracovníci OSPOD (orgánu sociálně-právní
ochrany dětí) jsou povinni zachovat mlčenlivost jak o nezletilém dítěti, tak oznamovateli.
Pracovníci OSPOD jsou zároveň povinni
okamžitě a neprodleně reagovat na podněty, jež evokují znaky ohroženého dítěte.
Co to znamená v praxi – navštíví rodinu,
kde se dítě nachází, pokusí se navázat
kontakt a spolupráci s rodiči dítěte, pokud
jsou rodiče přístupní, tak je zapotřebí vidět
i prostředí, ve kterém rodina a dítě žijí, pracovníci mohou získat informace i od sousedů dané rodiny, ze školy, mateřské školky,
kam dítě dochází, informace se zjišťují od
dětského lékaře, policie, obecního úřadu.
Získání informací týkajících se rodiny není
vůbec snadné, rodina se musí opakovaně

navštěvovat, je nutné do případu zapojit
dětského lékaře, učitele, další rodinné příslušníky, poté musí být ze strany sociální
pracovnice získané informace vyhodnoceny, posouzeny a je zapotřebí zpracovat
společně s rodiči individuální plán ochrany
dítěte, kde se určí priority a cíle, ke kterým
je nutné v rodině dojít, stanoví se termín
k plnění těchto cílů, aby se podobná situace
již neopakovala.
Dojít však může i ke krajnímu řešení zjištěné situace, kdy je dítě intenzivně ohroženo na životě a zdraví, pak se daný problém
řeší okamžitým umístěním dítěte na základě soudem vydaného předběžného opatření do náhradní rodinné péče – čímž může
být další člen rodiny, pěstounská rodina na
přechodnou dobu, zařízení pro okamžitou
pomoc nebo běžné ústavní zařízení. K tomuto řešení se však přistupuje jen v krajním
jinak neřešitelném případě, kdy nelze momentálně s rodinou dítěte pracovat.
Snad je výčet informací týkajících se
ohrožených dětí dostačující k tomu, abychom věděli, jak se zachovat, jak být nápomocni a umět včas reagovat na negativní
impulsy v našem okolí.
Dagmar Čermáková,
kurátorka pro děti a mládež

Informace k opravě mostu v Dačicích
Vážení spoluobčané, oprava mostu přes řeku Dyji se dotýká nás všech a výrazným způsobem zasahuje do života nejen všech
občanů města, ale i návštěvníků města a projíždějících řidičů. Zástupci města Dačice se snaží aktivně zasahovat do problémů,
které tato stavba přináší.
Více o samotné stavbě. Opravu mostu probíhají nadále podle schváleného har- prvků na obou čelech ocelového mostu
objednala Správa a údržba silnic Jihočeské- monogramu. Most byl přizvednut o 5 mm za nové. Pak bude následovat časově nejho kraje, zhotovitelem byla vybrána firma a byly ubourány ložiskové bloky a odbou- náročnější etapa a to protikorozní ochrana
HIRST CZ – inženýrské stavby z Brna. Ter- rány závěrné zídky. K požadavku na umís- celé konstrukce mostu. Vedení stavby je
mín realizace stavby od 1. 6. 2015 do 22. 11. tění semaforů na výše uvedené křižovatce zatím optimistické a věří, že stavbu předá
2015.
investor uvedl, že náklady na pronájem to- před plánovaným termínem dokončení.
Při prvním kontrolním dni 11. 6. 2015 hoto zařízení dosáhnou výše okolo 200 000 Kč, Přesnější datum bude znám na konci měsíbylo doloženo, že harmonogram prací je a že v projektu peníze nebyly plánovány. ce srpna.
plněn podle plánu. Za město Dačice zde V současnosti se společně s investorem
Složitá jednání zatím probíhají při reabyly předloženy požadavky na aktualizaci snažíme tyto peníze získat od Krajského lizaci osazení semaforů na již zmiňované
dopravního značení objížďky s doplněním úřadu.
křižovatce u Hotelu Stadion. O navýšení
a upřesněním některých problematických
Na třetím kontrolním dni dne 16. 7. 2015 rozpočtu stavby, která je financována ze
míst o další dopravní značky. Dále zde byl byla předána informace o tom, že práce na Státního fondu dopravní infrastruktury,
předložen požadavek na umístění semafo- zvednutí mostu a demoliční práce skončily musí rozhodnout Rada kraje, a to na záklarů na křižovatku silnic Třída 9. května a ulice v předstihu, proto zde v tomto týdnu nebyl dě žádosti PČR. Společně se SUS JČK hleNádražní, kde hlavně v odpoledních hodi- viděn takový pracovní ruch jako dříve. Dů- dáme další možnost, a to spolufinancovánách vznikají dlouhé kolony vozidel. Vedení vodem je to, že se čeká na výrobu nových ním z rozpočtu města Dačice.
města do doby vyřešení tohoto požadavku ložisek. Ložiska se vyrábějí přímo na míru
Chci ubezpečit občany, že i nadále bupověřilo Městskou policii Dačice, aby zde v SRN a v příštím týdnu začínají přípravné deme pozorně sledovat vývoj na stavbě
usměrňovala provoz. V tom jim nárazově práce před jejich osazením a následně do- a v případě jakýchkoliv připomínek od obpomáhá i PČR. Úprava objízdných tras pro- jde k uložení nových ložiskových bloků. Do čanů bude toto řešeno s technickým dozoběhla v následujícím týdnu.
13. 8. 2015 by měl být most spuštěn zpět rem a vedením stavby.
Na druhém kontrolním dni dne 25. 6. na nová ložiska. Do té doby bude probíhat
Zdislav Páral,
2015 bylo znovu konstatováno, že práce nezbytná výměna rezavých konstrukčních
tajemník
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Rekonstrukce čistírny odpadních
vod v Dačicích je u konce
Čistírna odpadních vod v Dačicích vstoupila po rok trvající rekonstrukci do zkušebního provozu. Rekonstrukce se týkala především strojního a technologického
vybavení a skončila oproti původnímu plánu o čtyři měsíce dříve.
„Byla nainstalována například nová šne„Rekonstrukce stála více než 8,5 milionu
ková čerpadla odpadní vody, automatic- korun a byla hrazena z rozpočtu města.
ké strojní česle a vystrojení lapáku písku,“ Na čistírnu přitékají odpadní vody z Dačic,
uvedla vedoucí provozní oblasti Východ místních částí Borek a Bílkov a také všech
vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. průmyslových podniků a provozoven,“ přiOlga Štíchová.
pomenul starosta Dačic Karel Macků.
Celkovou obnovou prošlo i provzdušňoPůvodní zařízení i způsob čištění odvací zařízení, čerpadla a shrabovací mosty padních vod pocházelo z 90. let minulého
na aktivačních a dosazovacích nádržích. století, a již nestačilo požadavkům na moNovinkou je také nádrž na dávkování síra- derní provoz a účinné odstraňování znečišnu železitého, což umožní snížit obsah fos- tění. Denně na čistírnu, která má kapacitu
foru ve vypouštěných odpadních vodách. 9 400 ekvivalentních obyvatel, přitéká okolo
Všechny práce probíhaly za plného provo- 1 500 m3 odpadní vody.
zu čistírny.
Čevak a.s.

Fotografie
Igor Gilbo
V
sobotu
15.8. v 17:00 h
proběhne zahájení výstavy
f o t o g r a fi í
Karla Cudlína
a ukrajinského
fotografa a novináře
Igora Gilba na
starém zámku.
Výstava zachycuje události na Kyjevském Majdanu od
prosince 2014 do května 2015. Od 18:00
h následuje v 3D Kině beseda s Igorem
Gilbo o situaci na Ukrajině.

Smutné prvenství – naše děti předstihly v konzumaci alkoholu Evropu
Když jsem se dočetl, jak dopadly české děti versus pití alkoholu v rámci Evropy, zděsil jsem se. Když jsem se pročetl všemi
uvedenými argumenty, riziky, negativními souvislostmi, mé zděšení ještě více stouplo. Pijí nejvíce v Evropě. A nejde o fakt,
v kolika letech okusí alkohol, ale o skutečnost, že naši patnáctiletí se opíjejí pravidelně.
Mám za sebou zkušenosti terapeuta, jsem
otec… v médiích citované informace ze zprávy
z průzkumu OECD vidím
jako alarmující a myslím,
že je možná ani ne za pět
minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté,
kdy s tím ještě můžeme něco udělat!
Pije-li nadměrně dospělý, je to jeho zodpovědnost za vlastní život. Pije-li dítě, je to
zodpovědnost rodiče, či dospělých obecně,
zakročit, najít řešení. Efekt nadměrného pití
alkoholu na lidský organismus je zhoubný,
u mladistvého je ale vyšší hrozba sklouznutí
k závislosti. Naše děti v konzumaci alkoholu
předstihly celý zbytek Evropy. Jsme na tom
hůře než v Německu, kde ještě před deseti
lety byla situace podobně děsivá, ale Němci se rozhodli zakročit, cestu dětí k alkoholu
znemožnit. Přes rodiče, přes dospělé! Jsme
na tom hůře než Rakušané a Dánové, jejichž studentská pijácká dobrodružství jsou
u nás dobře známá a rčení „Pije jako Dán“
už také zdomácnělo… Tak teď se situace
mění, české děti pijí „první ligu“, nejvíce
a nejdříve. Rostou procenta dětí, které okusily alkohol, zvyšuje se podíl těch, které se
již někdy v životě opily, stoupá počet dětí,
které se opíjejí pravidelně! Začínám mít
obavy, aby se mám ono výše zmiňované
úsloví nemuselo měnit na „Pije jako Čech“...
A tak se sám pro sebe a teď vlastně nahlas
ptám, proč právě naše děti? Když se nad
touto otázkou zamyslíte, uvědomíme si, že
jsme k alkoholu obecně strašně tolerantní.
Alkoholismus je závislost jako každá jiná,
škodlivá pro samotného alkoholika, škodlivá pro jeho rodinu a okolí. Reklamu na ci-

garety dnes nikde neuvidíte, ale co reklamu
na alkohol? Nepřeberné množství reklamních spotů na alkoholické nápoje. Co značka, to reklama. A ne jedna, různé variace
a ze všech sálá pohoda, klid, dobrá zábava, plno přátel. Ano, pokud člověk dokáže
konzumaci alkoholu korigovat, pak není
to problém. Ale umí to každý? To mi připomíná moudrá slova Issaca Asimova, amerického spisovatele a biochemika ruského
původu, autora několika zákonů robotiky:
„Rozlišujeme pití a pijanství. K druhému se
uchylujeme jen tehdy, když tíže života láme
nám páteř.“ Dokážeme být odpovědnými
konzumenty alkoholu, příležitostnými pijáky a pak najednou přijde změna, změna
v pracovním životě, změna v soukromém
životě, problém, trable a naše schopnost
korigovat své pití klesá a s ní úměrně roste spotřeba alkoholu… Vrátím-li se k toleranci reklamy, pak je nutné uvědomit si, že
diváky těchto spotů nejsou pouze dospělí,
kteří se jimi nechají případně inspirovat.
Ony propagační spoty mezi pořady sleduje
i mládež! Jak na ni to působí?! Benevolence
reklamy je jedna věc, dostupnost v prodeji
otázkou druhou. Prodejce by sice neměl alkohol prodat mladším 18 let, ale upřímně,
je tomu tak pokaždé? A půjdeme-li dále do
možných důsledků, pak alkohol je společensky tolerovanou vstupní branou do širšího a mnohem nebezpečnějšího světa dalších nelegálních drog! Chceme tuto bránu
našim dětem ještě více otevírat a lákat je do
světa daleko většího rizika? Měli bychom se
chovat odpovědněji. Když už jsme sami tak
otevření konzumaci alkoholu, což je volbou
každého, rozhodně bychom měli být zásadoví za naše děti. Naprosto souhlasím s ar-

gumenty odborníků, že je nutné posunout
hranici prvního kontaktu dětí s alkoholem.
Dnes je to patnáct let a do té doby hrozí
údajně sedmkrát vyšší riziko sklouznutí k závislosti! V Německu před lety došly
k podobným alarmujícím údajům, se kterými jsme nyní konfrontováni my. Německé
děti pily a pily hodně! A Německo zasáhlo!
Preventivní reklamní kampaň zaměřili ne
na děti, ale na rodiče. Během posledních
deseti let díky tomu německé děti přišly
o prvenství pití alkoholu a domnívám se,
že sekundárně tato strategie zafungovala
i jako prevence vzniku mnohem závaznějších závislostí na nelegálních drogách.
Působil jsem jako terapeut pracující s klienty se závislostmi na návykových látkách.
Vím, co taková závislost umí s člověkem
udělat. Jsem otec dvou synů. Věřím jim, ale
zároveň jsem si vědom toho, že svět je plný
nástrah a od všech je ochránit nemohu. Co
ale mohu, je otevřeně se svými dětmi a dalšími mladými lidmi hovořit o tom, co tyto
životní nástrahy mohou člověku připravit
za peklo, jak se jich vyvarovat, jak reagovat
v případě, že již s nimi budou konfrontováni a také… apelovat na českou společnost,
ať změní svůj postoj a začne se chovat zodpovědně. V případě českých dětí a jejich
děsivé konzumace alkoholu je to například
omezení celospolečenské tolerance a benevolence k alkoholu obecně a k reklamě
obzvlášť.
Připomeňme si slova britského přírodovědce a zakladatele evoluční biologie
Charlese Darwina „Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a tolik bídy jako požívání
alkoholu.“
Jan Bartošek
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Členské obce DSO Mikroregion Dačicko - díl I.
V minulém příspěvku jste se dozvěděli něco málo o našem mikroregionu. Dnes mi dovolte, abych Vám blíže představila
několik členských obcí našeho svazku.

Obec Báňovice

Obec Báňovice se nachází 6,5 km západně
od Jemnice v nadmořské výšce 516 - 530 m
n. m. V současné době mají Báňovice 35
domů a 109 obyvatel. Výměra katastru je
479 ha. Obcí protéká Báňovický potok. První
zmínka o vsi je z roku 1327. Název Báňovice
je pravděpodobně odvozen od slova „báně“.
Od 16. stol. se v katastru obce těžila železná
ruda. Po těžbě zůstávaly v zemi jámy, zvané
báně. Zbytky těchto bání se nachází v lese
Jalovčí. Nejvyšším bodem je kopec Větrník
(571 m n. m.), na kterém stávala vojenská rozhledna. Známý je také Zámecký kopec, ve
kterém má být ukrytý poklad.
Na návsi stojí novorenesanční kaple z 2.
pol. 19. století s hranolovou vížkou, jehlancovou střechou a štítem. Kaple je zasvěcena
sv. Floriánovi, patronovi hasičů. V obci byla
v roce 1896 postavena škola. U školy byl
postaven k padesáti letům školy žulový
památník. Památník je zároveň upomínkou
na řídícího učitele Zdeňka Papouška, jenž
působil v Báňovicích a byl umučen fašisty
v koncentračním táboře v Kasselu. Mezi
další významné osobnosti patřil populární
hostinský Karel Švarc (prý Kellnermeister
Františka Josefa). V Báňovicích provozoval
do roku 1937 Hospodu u Karla Švarce.
Další informace o obci jsou dostupné na
www.banovice.cz.

Obec Budeč

Obec Budeč leží v nejvýchodnější části
jindřichohradeckého okresu, asi 10,5 km

Borová leží v jižní části Brtnické vrchoviny.
Nadmořská výška je 488 m. Nejstarší zmínka
o Budči je z roku 1251, o Borové až z roku
1786. Původní název Budče je Buč. Název
místní části Borové byl původně Rabštýn.
V obci naleznete například raně barokní
zámek z druhé poloviny 17. století s kaplí
z roku 1672. V části zámku jsou pozůstatky
bývalé tvrze pánů z Thürnau. Pod objektem
zámku je zachováno rozlehlé sklepení. Dále
zde naleznete faru přiléhající k zámku, která
je datována do 17. století, gotický jednolodní
kostel Zvěstování P. Marie ze 14. století, sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1727, u silnice k Jemnici barokní kapličku z roku 1722,
v obci pomník padlým v 1. světové válce
z roku 1922.
Další informace jsou dostupné na www.
obecbudec.cz.

Obec Budíškovice

Obec Budíškovice má první zmínku z roku 1353. Obec se nachází v nadmořské

výšce asi 510 m za hřebenem dominanty
okolní krajiny, jíž je kopec Bába o výšce 665
m. V průběhu času se měnili majitelé obce,
přičemž výraznou stopu zanechal svobodný pán Cantelmo, který nechal přestavět
zámek v Budíškovicích do současné podoby
koncem 17. století. Od roku 1946 je zámek
a ostatní nemovitosti v majetku státu.
V současné době jej vlastní Jihočeský kraj
a zřizuje v něm Domov seniorů Budíškovice.
Zámek, přilehlý park a sousedící obora
jsou v celém tomto komplexu nemovitou
kulturní památkou. Kromě této je v obci
ještě památkou socha sv. Jana Nepomuckého před zámkem a kaplička před domem
č. p. 88 v horní části obce.
V současné době zde převládá zemědělská výroba, v obci působí zemědělské
družstvo, soukromí zemědělci, dále je zde
pila a Domov seniorů Budíškovice.
Další informace jsou dostupné na www.
budiskovice.cz.

Obec Cizkrajov

východně od Dačic. Součástí obce je osada
Borová. V současné době má obec Budeč
s místní částí Borová 109 domů a 219 obyvatel. Obec leží v údolí Želetavky, v severním výběžku Jemnické kotliny. Místní část
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Obec Cizkrajov se nachází přibližně 8 km
na jihozápad od Dačic a 8 km severně od
Slavonic. Původně česká osada založená
pravděpodobně koncem 12. či počátkem 13.
století. Obec má v současné době společně
s místními částmi 564 obyvatel. Na návsi najdete sochy sv. Josefa a sv. Floriána. Ve svahu
pod kostelem je umístěna na malém ostro-

hu socha sv. Jana Nepomuckého. Uprostřed
hřbitova je litinový kříž ze zaniklé Bolíkovské
huti z roku 1835. Na příkrém skalnatém ostruhu přímo v centru vsi se nachází největší
dochovalá stavba v Cizkrajově, farní kostel
sv. Petra a Pavla. Se stavbou se začalo již ve
13. století.
Mezi zájmové organizace, které v obci
působí, patří Myslivecké sdružení Vysočina Cizkrajov, Sbor dobrovolných
hasičů Cizkrajov a Sportovní klub Vysočina
Cizkrajov. Obec vlastní a provozuje kulturní dům, travnaté fotbalové hřiště a antukové volejbalové a tenisové kurty. V obci
se nachází obchod s potravinami a smíšeným zbožím, prodejna s večerním prodejem, penzion s pohostinstvím a autoopravna. Obec je napojena na síť cyklostezek.
Další informace jsou dostupné na www.
cizkrajov.cz.
Snad jste se dozvěděli něco zajímavého
a nového. V příštím čísle se můžete těšit na
informace o dalších obcích našeho svazku.
Monika Hlavová,
tajemnice mikroregionu

Uzavření interní
ambulance
Vážení klienti, s lítostí Vám tímto oznamuji, že po dvou letech fungování interní
ambulance v Dačicích se nám přes veškeré úsilí nepodařilo přesvědčit VZP k navázání smluvního vztahu.
Ačkoli jsme se snažili Vám, našim klientům, zajistit kvalitní služby přímo v Dačicích, dle názoru VZP můžete využívat ambulance přímo v J. Hradci, neboť časovou
dostupnost 45 minut VZP tímto zajišťuje.
Jelikož již déle není naše firma schopna
dotovat provoz interní ambulance, jsme
nuceni ukončit její provoz ke dni 31. 8. 2015.
Roman Poláček,
jednatel společnosti Dentimed s.r.o.
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ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM
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V pátek 21. 8. ve 20:30 h proběhne dražba
sochařských prací z předchozích ročníků.
´
RESTAURACE A JIDELNA
ZUŠ DAČICE

ˇ
U SULAKU
´ °

Ing. Zbyněk Daňhel, Budíškovice 8
tel.: 384 495 128

ZDENĚK KOUNEK

www.elsun.cz, www.stihl.cz

OPRAVY A PRODEJ

autorizovaná stavební firma
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Veřejná nabídka na prodej soch
z předchozích ročníků akce Dačická řežba
Město Dačice na základě usnesení rady města ze dne 8. 7. 2015 č. 526/20/RM/2015 vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej
11 soch formou aukce.
Datum uskutečnění aukce:
21. srpna 2015 ve 20:30 h
Místo uskutečnění aukce:
Kancnýřův sad, Palackého náměstí, Dačice
Předmět aukce:
Název díla

Autor

Rok výroby

Vyvolávací cena

Minimální příhoz

Bridž – srdce
Bridž – káry

Jiří Schlosser

2009

800,-

100,-

Jiří Schlosser

2009

800,-

100,-

Bridž – piky

Jiří Schlosser

2009

800,-

100,-

Bridž – kříže

Jiří Schlosser

2009

800,-

100,-

Myšlenka, co obletěla svět

Petr König

2009

5000,-

500,-

Období

Jana Votavová

2011

2000,-

200,-

Slunce a měsíc

Jiří Schlosser

2011

3000,-

300,-

Pán svého času

Michal Kelbler

2011

3000,-

300,-

Fanuel – anděl naděje

Michal Kelbler

2012

5000,-

500,-

Pulci

Tomáš Pavlacký

2013

2000,-

200,-

Trofejní kus

Matěj Bednařík

2013

5000,-

500,-

Výtěžek aukce: Výtěžek aukce bude
použit na navýšení rozpočtu města
v položce určené pro sociální výpomoc
(Sociální výpomoc z prostředků města
rodinám, které pečují o nezletilé dítě pobírající příspěvek na péči; s nezletilými
dětmi, které z důvodu nízkých příjmů pobírají příspěvek na živobytí; s nezletilými
dětmi, které nepobírají příspěvek na
živobytí, ale pohybují se na hranici chudoby; sociálně potřebným rodinám vychovávajícím 4 a více dětí).
Dražebník:
Město Dačice
Licitátor:
Bc. Monika Nováková

Bridž - srdce

Dražitelé:
osoby starší 18 let
Systém aukce: Licitátor vyzve dražitele
k učinění příhozu. K aukci dochází tehdy,
když kterýkoli z dražitelů učiní viditelně
příhoz.
Pokud přes dvojí vyzvání není přihozeno,
oznámí dražebník ještě jednou poslední podání (cenu dosaženou posledním
příhozem) a po třetím oznámení označí
jako vydražitele předmětu dražby toho
dražitele, který učinil poslední podání.
Námitky proti průběhu aukce musí
dražitel uplatnit ihned, k pozdějším se
nepřihlíží.

Bridž - káry

Trofejní kus
8

Kupní smlouva: Po ukončení aukcí bude
úspěšným dražitelům předložena k podpisu kupní smlouva na předmět aukce.
Konečné rozhodnutí o prodeji movitých
věcí je vyhrazeno Radě města Dačice.
V ceně vydražených soch je demontáž
a odvoz vydražitelovi v okruhu do 8 km od
Dačic. Odvoz do vzdálenějších míst bude
řešeno dle platného ceníku Technických
služeb. S případnými dotazy se obracejte
na Moniku Novákovou na tel. 384 401 227
nebo e-mailem majetek@dacice.cz.
Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
Monika Nováková, odbor správy majetku

Bridž - piky

Bridž - kříže

www.dacice.cz

Slunce a měsíc
Myšlenka, co obletěla svět

Období

Fanuel - anděl naděje

Pán svého času

Pulci
9
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Přehled dovolených lékařů - srpen, září 2015
lékař

termín dovolené

zastupuje

MUDr. Fabešová

17. - 21. 8.

MUDr. Kellner

10. - 21. 8.

MUDr. Parmová

3. - 14 . 8

MUDr. Hejlová
MUDr. Leitgebová

MUDr. Hejlová

10. - 21. 8.

MUDr. Leitgebová
MUDr. Parmová

MUDr. Štumar

1. - 9. 8.

MUDr. Žahourková
gastroenterolo gická a interní ambulance

7. - 21. 8.

MUDr. Lacinová

17. - 21. 8.

MUDr. Matoušková
MUDr. Pelikánová

28. 8. - 11. 9.
20. - 31. 8.

MUDr. Loulová
MUDr. Kulovaná
oční ambulance

7. - 24. 8., 28.8.,
1. - 4. 9.

MUDr. Kuba
MUDr. Hejlová
alergologie

12. 8., 17. - 21 .8.

MUDr. Poukarová
kožní ambulance

1. - 9. 8., 2. - 3. 9.

MUDr. Strnad
urologická
ambulance

1. 8. - 7. 9.

MUDr. Čech
MUDr. Hřeben
neurologická
ambulance

4., 12., 25. 8.
1., 23., 30. 9.

MUDr. Kotyza
MUDr. Železová
plicní oddělení

7. 8.

MUDr. Vojtová
MUDr. Habrová
psychiatrická
ambulance

26 .8.

MUDr. Pekárková
diabetologická
ambulance

10. - 14. 8 .

MUDr. Čásová
interní ambulance

1. - 7. 8.

cévní poradna Dentimed

1. - 7. 8.

operační oddělení

1. - 7. 8.

MUDr. Tomandl

1. - 7. 8.

MUDr. Lovětínský

1. - 9. 8. , 17. - 23. 8.

MUDr. Marková

3. - 7. 8.

MUDr. Musilová

10. - 21. 8.,
26. - 27. 8.

MUDr. Novák

10. - 21. 8.

MUDr. Bláha

3. - 8. 8.

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

Probíhá čtvrtý ročník soutěže
o nejhezčí květinovou výzdobu
Město Dačice vyhlásilo další ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkónů, teras, lodžií, předzahrádek
či okolí domu. Zapojit se do soutěže je možné až do 31. srpna.
Soutěžíme v kategoriích:
• Rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
• Rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
• Úprava předzahrádky/okolí domu
Ze soutěžních pravidel: soutěž je určena pro obyvatele Dačic
a místních částí; květinová výzdoba musí být viditelná z veřejně
přístupných míst; soutěžící doručí vyplněnou přihlášku na odbor
kultury a cestovního ruchu, Palackého náměstí 1/I nebo ji zašle
elektronicky na kultura@dacice.cz; hodnotí se estetické hledisko,
kompoziční uspořádání, barevnost a nápaditost; komise vyhlásí
v září v každé kategorii první tři místa, za která obdrží vítězové poukázky na nákup zahradnického zboží a potřeb v hodnotě 1 500 Kč,
1 000 Kč nebo 500 Kč.
Úplné znění pravidel včetně přihlášky je k dispozici na Infocentru
Dačice nebo na městském webu v záložce Rozkvetlé Dačice 2015.
Více informací také na telefonu 384 401 275.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Přihláška do soutěže Rozkvetlé Dačice
2015
Jméno a příjmení: ……………………………………..................

1. - 2. 8.,
24. - 30. 8 .

MUDr. Leitgebová
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MUDr. Morava

Dačické vlajkování

Adresa: ………………………………………………………...…
MUDr. Hejlová
MUDr. Parmová

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

V Dačicích dne..….........

podpis …………………………………

www.dacice.cz

Setkání ve škole po letech
Absolventi Jednoroční rolnické školy v Dačicích, kteří se
pravidelně scházejí, se usnesli, že navštíví zdejší Zemědělskou školu, kterou před více jak 65 ti lety opustili. Při náhodném setkání s učiteli, nám návštěvu doporučili a to v době
Dne otevřených dveří konané 12. června 2015.
Součástí tehdy byla Zimní hospodářská škola, Hospodyňská škola pro děvčata a školní statek Zahrádka, kam se chodilo na praxi.
Zemědělské školství mělo na Dačicku vysokou úroveň. Z této školy
vyšli významní odborníci. Působili zde ředitelé a učitelé odborně
na výši. Z našeho ročníku se řada absolventů propracovala do vysokých funkcí v zemědělství. Ing. Vodička se svou manželkou působil léta na zdejší škole. Několik z nás také skončilo na vojně u PTP.
Na Zemědělské škole jsme byli přijati Ing. Novákem, který se nám
po celou dobu věnoval. Navštívili jsme naši bývalou třídu, poseděli
v lavicích a zavzpomínali na dobu zde prožitou. Někteří z nás ukázali fotky, tablo a Absolutorium.
Nejvíce se nám líbilo setkání se současnými studenty. Byli úžasní,
příjemní, kamarádští, upřímní, ochotní předvést svoje dovednosti.
Ukázali práce pro závěrečné zkoušky a měli zájem o nich si popovídat. Zúčastnili jsme se i hodnocení.
Po návštěvě školy nás paní Kolaříková odvedla do kláštera. Dříve
zde měla škola internát. Zde byli ubytováni studenti z jiných krajů
během školního roku. Poseděli jsme v kostele sv. Antonína, kam za
námi přišla sestra a mluvčí zdejšího kláštera. Seznámila nás s historií. Provedla prostory kostela a kláštera. Před portálem se s námi
vyfotila. Byl to pro nás krásný zážitek, když si uvědomíme, že je
nám přes 80 let. Všichni se shodli, jak absolventky HŠ, tak JRŠ, že
takových setkání je potřeba daleko víc, jak pro prestiž, tak pro propagaci Zemědělské školy.
Absolventi Hospodyňské školy
a Jednoroční rolnické školy Dačice

Nejprve dvanáct anglických,
potom jedna česká
Když jsem si přečetl, proč na filmový festival do Karlových Varů přijel irský herec Jamie Dornan, tak se mi ten
pocit z květnového předávání záslužných medailí krajským
hasičům, policistům a záchranářům Kraje Vysočina nějak
vrátil a znovu připomněl.
Jamie Dornan totiž nepřijel do Karlových Varů jako hlavní hrdina
z filmu Padesát odstínu šedi, ale výhradně jako herec - představitel
českého výsadkáře Jana Kubiše ve vznikajícím filmu o atentátu na
Heydricha Operace Anthropoid, který u nás právě v tomto čase
začal natáčet britský režisér Sean Ellis.
A jak došlo v mé hlavě ke spojení příjezdu Jamie Dornana s předáváním záslužných medailí hasičům, policistům a záchranářům
Kraje Vysočina? Je to jednoduché.
Jsem přesvědčen, že atentát na Heydricha je přes všechna „ale“
jedním z největších hrdinských činů našich vojáků a že zásadně posílil a posiluje naši národní hrdost a sebevědomí. Zároveň se zdá
jisté, že první ucelený polistopadový film o této významné události
natočí britský režisér a jednu z hlavních rolí bude hrát irský herec.
Na květnovém předávání záslužných medailí Kraje Vysočina
v Horáckém divadle jsme kromě samotného slavnostního aktu
předávání medailí a dalších ocenění také zhlédli a vyslechli doprovodný kulturní program. Mladí hudebníci v rámci svého na několik
částí rozděleného vystoupení našim nejlepším a nejstatečnějším
krajským hasičům, policistům a záchranářům postupně, tuším
dvanáctkrát, anglicky zazpívali. Úplně na konci pak v rámci
přídavku zazpívali nakonec i jednu českou písničku.
Možná jsem v tomto praštěný, ale přišlo mi to najednou celé divné. Filmy o našich hrdinech točí v dnešní době britský režisér nebo
polská režisérka (Hořící keř o Janu Palachovi). Když v dnešní době

Modernizace vybavení
dílen praktického vyučování
SOUZaS Dačice

Takový je název projektu,
který Střední odborné učiliště
zemědělské a služeb Dačice
realizuje za pomocí prostředků
evropských fondů. Cílem projektu reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03286
je zlepšení kvality odborného vzdělávání v podmínkách SOUZaS
Dačice se zaměřením na současné moderní technologie využívané
v praxi a jejich zavedení do výuky. Konkrétně bylo z prostředků
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši
téměř 4.080.000 Kč a z prostředků Jihočeského kraje ve výši téměř
720.000 Kč pořízeno následující zařízení a stroje: zkušební stanice
komponentů vznětových motorů, zařízení pneuservisu, kolový
traktor, svařovací zdroje a zařízení pro strojní obrábění kovů.
Jiří Doležal

Úspěch SOUZaS v soutěži
ekologických oskarů
Společnost E.ON Česká Republika pořádá již několik let
soutěž E.ON Energy Globe Award ČR. Tato akce je mezi odbornou i laickou společností známá jako ekologický oskar.
V letošním ročníku byly hodnoceny
projekty celkem ve čtyřech kategoriích. Celkem se do soutěže přihlásilo
373 projektů. V tak silné konkurenci
si vybojovalo dačické Střední odborné učiliště zemědělské a služeb nádherné 2. místo v kategorii Mládež se
svým projektem Elektrický traktor
– Funkční prototyp na elektrický pohon. Tento traktor si můžete vyzkoušet na letošních Kovářských
dnech, které se konají 24. - 27. 8. v Dačicích.
(red)
--- inzerce ---

slavnostně předáváme v Horáckém divadle ocenění za obětavost,
skvělou práci nebo projevy hrdinství našim hasičům, policistům či
záchranářům, tak jim k tomu necháváme zpívat zejména anglicky.
V podstatě nic nemám proti zahraničním režisérům ani
cizojazyčně zpívaným písničkám, jenom si myslím, že si toho
našeho cenného a úctyhodného nějak málo nebo povrchně
všímáme a možná i málo vážíme a že je to škoda.
Miloš Vystrčil, senátor
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Matěj M. pro 21. století – 4. září
Srdečně zveme na kostýmovanou literárně hudební procházku místy spojenými
s Matějem Mikšíčkem, jehož 200 let od narození v Toužíně si připomínáme řadou
akcí.
Tou hlavní je určitě vydání výboru z jeho na kytaru a staré nástroje – hrou na harfu
pohádek a pověstí. Pod názvem KLIPY a hudbou z pohádek v podání flétnového
KLAP je k dostání v Dačicích i okolí. Kníž- souboru ZUŠ Dačice. Čtení a hudba začnou
ka je vázaná, ilustrovaná Lucií Semorádo- na všech třech místech vždy v hodinových
vou a je výborným dárkem i přírůstkem intervalech, takže můžete přecházet z jeddo knihovny milovníků regionální historie. noho místa na druhé a užít si tak všechna.
Podrobný program na webech, na plakáStojí 190 Kč.
V pátek 4. září si tuto osobnost připo- tech, v příštím čísle Zpravodaje, v regionálmeneme netradičním způsobem: na třech ní tisku a v regionální televizi.
Pořádají: Městská knihovna Dačice, Zámístech v Dačicích – u altánku v zámeckém
parku, na věži a v domě, kde u bratra Petra kladní umělecká škola Dačice, DS Tyl a Tylánějaký čas žil – se můžete zaposlouchat do ček, Městské kulturní středisko Dačice. Akce
Mikšíčkových příběhů. Číst budeme z právě je podpořena z grantových prostředků Jivydané knížky. Na všech místech vás bude hočeského kraje – Podpora kultury.
Zdeňka Chadimová,
čekat čtení v dobových kostýmech proředitelka
ložené hudbou Karla Fleischingera – hráč

Srpen na zámku
Každé léto se lidé spjatí nějak s turisty a cestovním ruchem stanou náruživými
amatérskými meteorology. Majitelé koupališť se děsí dešťů a chladných dní, kasteláni zámků stejné počasí napjatě vyhlíží.

Právě dva prázdninové měsíce rozhodují
o tom, jestli návštěvnická sezona bude
úspěšná či ne. Než ale spoléhat na vrtošivé
počasí, připravili jsme pro Vás raději několik
možností, jak zažít a poznat dačický zámek
jinak.
Hned prvního srpna můžete znovu zakusit podmanivou atmosféru setmělého
zámku. Noční prohlídky s podtitulem
Ptačí říše barona Dalberga vás i letos
zavedou do roku 1893, kdy na slavnost na
zámku přijíždí za starým baronem Friedrichem Dalbergem všechny jeho děti,
poněkud ovlivněné otcovou celoživotní
zálibou v ornitologii. Navíc se tu poprvé
setká mladý baron Friedrich s Karolinou,
vychovatelkou v rodině jeho bratra Karla
a mezi oběma vznikne zapovězená romance…
Noční prohlídky se budou konat
také o víkendu 14 - 15. srpna a bez obav
na ně lze přijít i s dětmi. Začínají vždy
v sedm hodin, poslední představení se koná
o desáté. Jelikož očekáváme velký zájem,
doporučujeme rezervovat si vstupenky
předem.
Devátého srpna bude v letošním roce
poslední příležitostí, podívat se i na místa jindy nepřístupná. Během kastelánské

12

prohlídky se ocitnete také v renesančních
sklepeních a na půdě, kde lze nahlédnout
do prostor s dochovanými malbami
z počátku 19. století.
Největšími letními akcemi v Dačicích
budou Dačické barokní dny a poté, už
na začátku září, výstava květinových
aranžmá
vzniklých
pod
vedením
nejslavnějšího českého floristy Slávka
Rabušice. Název Kytice pro Lotte odkazuje k Charlottě - milované manželce Karla
Maxmiliána Dalberga. Květinami oživené
a provoněné interiéry budou k vidění od
pátého do jedenáctého září.
V letošním roce ale stojí zvláště za
návštěvu jubilejní patnáctý ročník
Dačických barokních dnů. Nejen, že i letos bude poslední srpnový víkend znít
z nádvoří barokní hudba v podání žáků
místní umělecké školy, ale v neděli 30. srpna se můžete těšit na velkolepý Barokní
jarmark. Od deseti do šestnácti hodin se
zámek promění v barokní tržiště. Budete
moci koukat pod prsty kováři, dívat se jak
pracoval bečvář, jak se šily barokní boty.
Budete moci ochutnat, co se v barokní
době vařilo, zapít to dobrou medovinou
nebo pivem a především je připraven
opravdu mimořádný program. Vystoupí
šermíři, kejklíři, barokní muzika Ritornello,
koná se přehlídka barokní módy, naučíte
se základy barokního dvorského tance,
ale také uvidíte, jak se tenkrát tancovalo
na vesnicích. Rádi bychom založili novou
tradici těchto barokních dnů s jarmarkem.
K tomu ovšem potřebujeme především vás
- návštěvníky. Co nejsrdečněji vás tedy, milí
občané Dačic a širokého okolí zvu a těším
se na viděnou na dačickém zámku.
Jan Mikeš, kastelán

Městské muzeum
a galerie Dačice
Do konce prázdnin je v muzeu otevřena výstava k vývoji psacích prostředků: „Psali, píšeme, napíšou.“

Je věnována 75. výročí výroby psacích
prostředků v Dačicích. Součástí výstavy je
i koutek se zařízením školních tříd z období
dvacátých a osmdesátých let minulého století a ukázkou školních pomůcek a psacích
prostředků této doby.
Marie Kučerová, ředitelka

Akce STP
Svaz tělesně postižených Dačice
uspořádal v sobotu 4. 7. 2015 v domě
s pečovatelskou službou hezké odpoledne s divadelním a filmovým hercem
panem Jaromírem Hanzlíkem.
Nejdříve zavzpomínal na své filmové
a divadelní začátky a přidal i humorné příběhy při natáčení filmů. Zavzpomínal i na
své kolegy od filmu i od divadla. Odpovídal
i na otázky od posluchačů. 65 návštěvníků
bylo spokojeno. Díky za krásné odpoledne,
pane Hanzlíku.
Dále 8. 7. naše organizace uspořádala výlet osobními auty na rozhlednu U Jakuba ve
Valtínově. 34 nadšených návštěvníků se vydalo k rozhledně na krásný pohled z výšky.
Počasí nám ale nepřálo, tak jsme se museli
přesunout do informačního střediska. Tam
nám zahráli k poslechu krásné písně pan
Anděl a pan Dědina. I když počasí nevyšlo,
nálada byla dobrá a všem se líbilo.
Další akce je 22. 8. 2015 výlet na výstavu
lilií v Žirovnici. Máte-li zájem, můžete se přihlásit na telefonním čísle 722 689 768.
Fratišek Stejskal, předseda organizace

Poděkování
V sobotu 30. 5. proběhl v Borku u Dačic již čtvrtý ročník oslavy Dne dětí.
I přes prvotní nepřízeň počasí byla návštěvnost vysoká a já bych touto cestou
ráda poděkovala všem, kteří si přišli zasoutěžit na místní hřiště. Velké díky patří i pomocníkům, kteří se podíleli na organizaci
celé akce a také sponzorům: Město Dačice,
Centropen, a.s., KORES Praha spol. s.r.o.,
SOUzas Dačice, PKD s.r.o.a dalším.
Věra Hlaváčková, Spolek Borek

www.dacice.cz

Za dačickou kostku cukru
Je tady léto a k němu dozajista patří náš tradiční festival na dačickém zámeckém nádvoří. Přípravy začínají ve čtvrtek, kdy
se staví kryté podium pro účinkující, navážíme na zámek lavičky, kulisy, židle a další potřebné „harampádí“. V pátek ráno pak
zvukovou a světelnou techniku, vše zapojujeme, dolaďujeme a celý festival může pomalu začít.
Pátek 3. července
První hudební večer festivalu. Přivítáme posluchače a jde se na
věc. Prvním vystupujícím je písničkář Pavel POKORNÝ z Třebíče.
Dorazil pěkně zavčas, abychom udělali v klidu zvukovou zkoušku.
Pak si sedneme a „dáme řeč“. Pavel je také pořadatelem podobného festivalu, máme si hodně co říct. V osm večer to vypukne
a necelá hodinka je vyplněna pohodovou muzikou. Na závěr je
překvapení v podobě společného zpívání s místní Jitkou Koudelkovou. Moc hezky jim to ladí.
Hlavní host večera přijíždí teprve v průběhu Pavlova vystoupení,
takže dáme občerstvovací přestávku, jde se zvučit, alespoň dáme
nahlédnout posluchačům pod pokličku, jak se to vše dělá a na co
to je. Kapela GINEVRA z Příbrami nastoupí a jede skoro dvě hodinky
úžasné muziky. Již jsme je několikrát zvučili, takže víme, co a jak
a i oni jsou v naprosté pohodě. Střídají se pomalé balady s rychlými
songy, publikum je vděčně přijímá a je konec prvního večera. Klobáska od Luboše pro účinkující, poděkování a jde se domů.
Sobota 4. července
První divadelní večer festivalu. Hrát bude divadelní soubor PIKI
VOLYNĚ. Naši dlouholetí kamarádi z různých přehlídek. Hráli u
nás i vloni. Počasí celý den nádherné, možná že až příliš vedro, ale
nereptáme, abychom si to tam nahoře nerozházeli. Jednoduchá
a účelná scéna. Hraje se jednoaktovka s poněkud zvláštním názvem „Tu myš jí ukopnu u huby“, scénář napsal Míra Pikolon z Volyně. Podle koho se asi tak jmenuje volyňský soubor, co myslíte?
Znalci vědí, bystrý divák se dovtípí. Čtyři herci, sluha, služka, pán a
paní a hodina výborných hereckých výkonů. Poenta s tou avizovanou myší přichází až v úplném závěru večera. Příjemný divadelní
večer. Nádherné počasí. Hurá na kutě.
Neděle 5. července dopoledne
První festivalová pohádka pro děti. Návštěva cca 100 platících,
skvělé! A hraje se opět na podiu, což je výhoda i proto, že všichni
vidí. Přijelo k nám Divadlo KAPSA Andělská Hora s pohádkou Zvířátka a loupežníci.
Od začátku skvělý kontakt s publikem, malí i velcí návštěvníci se
dobře baví, děti reagují i na písničky, počasí nádherné, až tropické,
jednoduché kulisy, skvělé herecké i pěvecké výkony. Výborná pohádka a určitě velmi příjemně strávené nedělní dopoledne.
Neděle 6. července večer
Další z hudebních večerů na zámku. Od 18. hodin připravujeme
techniku, neboť přijíždí první muzikanti - formace OLDÁŠ, jmenovitě Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser. Hráli u nás před několika lety
a jejich nástrojový park se od té doby snad ztrojnásobil. Divácká
návštěva skvělá a začíná se. Dáša zpívá, Olda hraje, recituje Magorovy verše, publikum reaguje úžasně, koncert nabírá grády, škoda,
že jsme jim dali méně času, než by potřebovali, nakonec nedošlo
ani na basu, kachon a další nástroje. Dášo díky, bylo mi ctí vždy
s Tebou spolupracovat.
Následuje přestávka, po které na podium usedne Lenka DUSILOVÁ se svým romantickým recitálem. Profesionální výkon, zpívá,
hraje, míchá zvuky pomocí různých „krabiček“, vše dokonale propracované, sladěné a krásné. Celý večer je určitě prvním vrcholem
festivalu, každý si musel přijít na své a i to závěrečné pivko od Luboše dnes chutná nějak svátečně. Báječné, díky všem.
Středa 8. července
Další z divadelních večerů. Varianta zámek a to se rozhodujeme
až navečer neboť počasí po celý den nic moc. Tentokrát se představí divákům Divadlo SCÉNA ze Zlína. A jejich VINNETOU. Před
několika dny odešel do věčných lovišť hlavní představitel této nezapomenutelné postavy indiánského náčelníka herec Pierre Brice
a tak jsme rádi, že dnes můžeme vzdát poctu jemu, spisovateli Karlu

Mayovi a všem těm legendám o západě. Herci ze Zlína nás 2 hodiny
bavili svým vystoupením, kde se vtipně střídalo přímé vyprávění,
napínavé akce a velmi působivá a povedená stínohra. Škoda, že
počasí dnes odradilo více návštěvníků. Bylo to dobré představení
s dobrými herci, takže dobrý večer.
Čtvrtek 9. července
Dnešní večer je opět hudební. Na začátku nastupuje Patr Linhart, který, jak sám říká, je písničkář, milovník krajin a jejich příběhů. A v jeho muzice je to safraporte znát. Na hodinku můžete přivřít
oči, uvolnit se a jen vnímat slova a kytaru.
Následuje přestávka, ale krátká, neboť kapela FOLK TEAM, která
bude hrát nyní, přijela dnes pěkně odpoledne a měli jsme spoustu
času je „naladit“. Zvučili jsme je vloni v Třeboni na zámku, takže je
to pohodička. Následuje skoro hodinka a půl dobré a poctivé muziky, šlape jim to a taky je to pořád baví, to se pozná. Dnes nepřišlo
moc diváků, ochlazení o deset stupňů je na návštěvě znát. Ale to
neva, kdo byl, ten si užil. Máváme kapele a jdeme spát.
Pátek 10. července
Dnešní večer je tak trochu programovou mišmaší neboť jsme se
pokusili skloubit muziku a taneční vystoupení. Na začátku nastupuje duo Klára Šimková a Markéta Hávová. Už u nás vystupovaly
několikrát, byly časy, kdy jsme je často „zvučili“, takže je to příjemné setkání. Tentokrát si dovezly hosta - houslistu, takže je vystoupení okořeněné novými zvuky. Příjemná hodinka s milými lidmi.
Druhým vystupujícím jsou černošští tanečníci zvoucí se IYASA
a jsou ze Zimbabwe. Jejich manager Milda Vokáč si pořad uvádí
sám a je dnes troch napružený, dozvěděl se jednu jak řekl „jobovku“ a musí to ze sebe dostat. Na našem festivalu vystupuje IYASA
pravidelně. Pokaždé s jiným programem a pokaždé jsou skvělí.
Trochu jsme je nenápadně nazvučili a za světelným pultem „řádí“
náš Jarek, který dnes dá vyniknout všem svým otáčejícím se „palicím“ jak on říká. Nastává dunění bubnů, pestré převleky a spousta
rytmů, muziky a tanců. A pekelné tempo. Letos posílili bubenickou
sekci a to je bomba. Hodina a vystoupení se chýlí ke konci. Na závěr
tradiční písnička o českém pivku, tleskající diváci. Diváci odešli a na
zámku se ještě chvíli zpívá, bubnuje a i nějaké to pivko se vypije.
Klukům černošským fakt chutná. Tak dobrou.
Sobota 11. července
Divadelní večer. Na programu je hra Světáci. Na zámek ji přijíždí zahrát divadelní sekce Cyklotour z Prahy. Soubor příjíždí hodně
brzy, je spousta času na přípravu, a to je fajn.
Dobrá scéna, vejde se na naše podium, takže divák dobře uvidí.
Mají vlastní kapelu (kytara, harmonika, dva zpěvy), ale i na podiu se
bude zpívat. Stavíme mikrofony a ladíme zvuky. Docela si vymýšlejí, ale v dobrém a my jsme na zvyklí a připraveni na všechno. Hra
začíná, dobrá divácká návštěva, musím pochválit, trochu jsem měl
obavy, jak tuto „profláknutou“ hru zvládnou, ale jsou dobří opravdu. Bravo. Příjemný večer, celkem příjemné počasí.
Vlastně jsme se ani nenadáli a máme polovinu festivalu za sebou.
Takže díky všem a zítra opět na zámek.
Oldřich Svoboda
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Vzpomínka na JUDr. Milana Codra
Dovolte, abych představil dalšího, nejen leteckého, ale i nadšence pro kosmonautiku, pana Codra. JUDr. Milan Codr - novinář, autor literatury faktu, televizní
a rozhlasový popularizátor vědy a zejména kosmonautiky. Autor mnoha knih.
Dlouholetý šéfredaktor časopisu Květy, společenského týdeníku, který se v 70.
a 80. letech podílel i na organizaci pravidelných společenských akcí: Letecké dny
s Květy, plesy Květů, Zlatý květ Květů apod.

Sportovní okénko TJ
Centropen Dačice
15. 8., 10:15 h
Fotbal muži KP Dačice - Osek
29. 8., 10:15 h
Fotbal muži KP Dačice - Hluboká n/V
30. 8., 10:00 h
Fotbal dorost KP Dačice - Sepekov
23. 8., 13:00 h
Fotbal žáci
Dačice - Lomnice n/L
30. 8., 13:00 h
Fotbal žáci
Dačice - Suchdol n/L
1. 8., 9:00 h
Volejbal ženy - turnaj 20 ti dvojic krásných
děvčat v BEACH volejbale - koupaliště Dačice

Dětský den
Letos jsme dětský den oslavili o měsíc později společně s Černíčí na fotbalovém hřišti.
vlevo Jurij Gagarin, vpravo JUDr. Codr
JUDr. Milan Codr * 26. 8. 1925 v Dačicích,
† 2. 11. 1996 Žirov (okr. Pelhřimov)
Narodil se v Antonínské ulici v Dačicích jeho otcem byl Josef Codr, pozdější úředník
nemocenské pojišťovny a posléze i starosta
města.
Dětství a studentská léta prožil nejprve
v Dačicích (obecná škola Dačice 1931 – 36)
pak absolvoval Státní reálné gymnáziu Otokara Březiny v Telči (1936 – 44).
Jako mladík měl nejrůznější běžné zájmy, k jeho největším koníčkům ale patřila
hudba - hrál na housle (bratr na klavír). Již
na gymnáziu se stal členem smyčcového
kvarteta, se kterým i veřejně vystupoval.
(Horácké kvarteto).
Po absolvování povinné vojenské služby
zůstal v armádě, kde se od začátku věnoval
publicistice a práci v novinách. Stále více jej
ale přitahovala popularizace vědy, letectví
a kosmonautiky.
V roce 1956 se stal šéfredaktorem časopisu Zápisník 57, kde zůstal až do roku 1970.
Jednalo se samozřejmě o vojenský časopis,
ovšem jeho náplň se postupně měnila a s
lety získávala stále širší a pestřejší záběr.
Kosmu a letům do vesmíru věnoval Milan
Codr stovky svých článků a besed se čtenáři
časopisů, zájem o kosmonautiku jej dovedl
v roce 1958 i do ČsT, kde se pak na mnoho
let stal jedním z komentátorů vývoje kosmonautiky.
Jako první československý novinář se seznámil s J. A. Gagarinem. S Gagarinem se
setkal oficiálně i soukromě později mnohokrát, v Moskvě, v Hvězdném městečku, i při
jeho soukromé návštěvě Československa
v roce 1966.
S některými dalšími kosmonauty udržoval i osobní přátelství, které přetrvalo
desítky let. Nebylo myslitelné, aby někdo
z nich navštívil Prahu (a opačně to platilo
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i o Moskvě) a nedal o sobě vědět. Mezi jeho
nejbližší přátele tak patřil dlouhá léta German Titov, Alexej Leonov nebo Vitalij Sevasťjanov.
Postupně se tak vedle redaktorské práce stala kosmonautika jeho životní náplní
- vedle komentování novinek v kosmonautice a psaní knížek se podílel i na několika
krátkých filmech, byl spoluautorem filmu
o Gagarinovi, podílel se i na dvou velkých
Akci uspořádal TJ Velký Pěčín společně
výstavách, které byly v Praze kosmonautis TJ Podyjí Černíč. Děti se mohly povozit
ce, s odstupem několika let, věnovány. Ta
na koních, s kterými tam byla paní Zdeňka
druhá byla otevřena v PKOJF v září 1971.
Koutná z Malého Pěčína, vydovádět se na
S kosmonauty sovětskými ale i americskákacím hradě, který zapůjčila Sparkasse
kými se mohl nepravidelně setkávat i jako
Dačice. Dále si mohly vysoutěžit spoustu
nadšený návštěvník mezinárodních leteckrásných cen, za které bych chtěla poděkokých výstav v pařížském Le Bourget nebo
vat paní Mastné z odboru kultury a cestovna astronautických kongresech. To bylo
ního ruchu Města Dačice. Děkujeme i za fii místo zajímavých kontaktů s mnoha astronanční dar obci Černíč. O hudbu a ozvučení
nomy, jako byl např. v USA a Velké Británii
se postaral DJ Koutný z Dačic.
žijící profesor Zdeněk Kopal, dnes považoJaroslava Hroudová
vaný za nejvýznamnějšího českého astronoma 20. století.
--- inzerce --Koncem roku 1970
ZO ČZS Žirovnice
se M. Codr stal šéfredaktorem časopisu
Vás zve na 52. mezinárodní výstavu
Květy a zůstal jim
věrný až do odchodu do penze v roce
1989. Kosmonautika
i nadále patřila k jeho
hlavním láskám.
Bohužel 2. 11. 1996
v obci Žirov v okrese
Pelhřimov umírá ve
věku 71 let.
Blíže je možné se
seznámit s panem
Doplňkové expozice
Codrem v leteckém
Sortiment rajčat a paprik, Včelaři (prodej medu)
muzeu.
Prodej zahrádkářských výpěstků a sadbového česneku
Vlastimil KolomazOdpoledne kulturní program
ník, Letecké muzeum

ZAHRADA VYSOČINY
MEČÍKY

žirovnický zámek 22. 8. – 24. 8. 2015
od 9:00 do 17:00 h

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
12. srpna, středa, 16:00 h
SEDMERO KRKAVCŮ, pohádka, 2D
96 min., česky, vstupné 100 Kč
13. srpna, čtvrtek, 19:00 h
ANT-MAN, akční fantasy, 3D
115 min., český dabing, vstupné 130 Kč
14. srpen, pátek, 19:00 h
MALLORY, časosběrný dokument, 2D
90 min., česky, vstupné 90 Kč/členové FK 80 Kč
15. srpna, sobota, 14:00 h
MIMONI, animovaný, 3D
92 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč

18. srpna, úterý, 19:00 h
PAPÍROVÁ MĚSTA, mysteriózní-romantický, 2D
115 min., české titulky, vstupné 100 Kč
19. srpna, středa, 18:00 h
V HLAVĚ, animovaný, 3D
94 min., český dabing, vstupné 130 Kč

20. srpna, akční, 19:00 h
MISSION IMPOSIBLE: Národ grázlů, akční, 2D
124 min., české titulky dabing, vstupné 110 Kč
25. srpna, úterý, 19:00 h
VYKOLEJENÁ, komedie, 2D
125 min., české titulky, vstupné 100 Kč
26. srpna, středa, 18:00 h
BARBIE: Rock´n royals, animovaný, 2D

94 min., český dabing, vstupné 90/110 Kč
28. srpna, pátek, 18:00 h
FANTASTICKÁ ČTYŘKA, akční fantasy, 2D
104 min., český dabing, vstupné 110 Kč

Městské muzeum a galerie
do 30. srpna
NEOBYČEJNÉ POHLEDY NA OBYČEJNÉ
VĚCI (fotohádanky)
Výstava fotografií Jiřího Nováka
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

Kovářské dny Dačice 2015
24. - 27. srpna
denně 9:00 - 16:00 h
Palackého nám. - Kancnýřův sad
9zkušení
9
mistři a mladí tovaryši představí tradiční řemeslo
9výroba
9
drobných předmětů, kovářské výrobky pro potřeby školy
9středa
9
26. 8. - kování koně
9prezentace
9
školních oborů SOUzas Dačice a ukázky v podání žáků školy:
fruit carving (ozdobné vyřezávání ovoce)
míchání nápojů, sváření kovů
99představení dokončeného elektro malo-traktoru

Srpnové větrání
v Lidéřovicích:
bez programu
Pokud jste se někdy chtěli do lidéřovického kostela podívat, a byl zavřený, nabízí
se Vám příležitost k prohlídce této zajímavé památkové stavby.
V neděli 30. srpna 2015 po celé odpoledne tomu v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích bude naprosto jinak, než při všech
předchozích „větráních kostela a varhan“,
která se tam zatím konala. Větrání bez programu zpřístupní kostel každému, kdo si
jej bude chtít uvnitř prohlédnout a nebo
v něm prostě v tichu strávit nějaký čas.
Samotná architektura i atmosféra tohoto
pozdně gotického kostela – významné kulturní památky - je totiž krásná a působivá.
Proto se tentokrát obejdeme bez hudby
a beze slov.
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ročník patnáctý

BOHOSLUŽBA S BAROKNÍM ORDINÁRIEM

Hudba, zpěv, prodej výrobků, barokní kázání a mnohé další
Folklorní soubor Barunka Česká Skalice, Ritornello, žáci ZUŠ
Dačice, Krasohled

BAROKNÍ JARMARK

Státní zámek Dačice – nádvoří

Neděle 30. srpna, 11.00–16.00 h

Akce probíhá za podpory Jihočeského kraje, Města Dačic a přátel festivalu

www.dacickebaroknidny.cz

Folklorní soubor Barunka Česká Skalice & Ritornello

BAROKNÍ LIDOVÉ TANCE

Státní zámek Dačice – nádvoří

Sobota 29. srpna v 18.00 h

Julie Kučerová – zobcové ﬂétny & žáci ZUŠ Dačice

klášterní kostel sv. Antonína Paduanského

KONCERT RENESANČNÍ
A BAROKNÍ HUDBY

Capella Infernata (České Budějovice)

Neděle 30. srpna v 10.30 h

Pátek 28. srpna v 18.00 h

MÍSTA KONÁNÍ:
kostel sv. Antonína Paduánského,
Státní zámek Dačice, Sál ﬁrmy Pokorný

sál ﬁrmy Pokorný Dačice

PROGRAM:

POŘÁDAJÍ:
Státní zámek Dačice, spolek Krasohled,
Základní umělecká škola Dačice

2015

28.–30.
srpna

Dačické
barokní
dny

www.dacice.cz
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