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Návštěva mexického velvyslance
Vyvěšení státní mexické vlajky na budově dačické radnice předznamenalo ve čtvrtek 20. srpna výjimečnou událost. Na přátelskou návštěvu přijel v odpoledních hodinách velvyslanec Spojených států Mexických jeho eminence pan Pablo Macedo
Riba. Pan velvyslanec zakončil v Dačicích svoji cestu po Jihočeském kraji, při které mj. navštívil českobudějovické podniky
Bosch a Budvar.
co se týká rozvoje cestovního ruchu. Jako
dárek převzal pan Pablo Macedo Riba z rukou starosty města křišťálovou kostku, která připomíná světový vynález výroby kostkového cukru.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu

čtvrtý zleva velvyslanec pan Pablo Macedo Riba
Návštěva se uskutečnila na pozvání místopředsedy PS Parlamentu ČR Jana Bartoška, který je od prosince minulého roku
předsedou Meziparlamentní skupiny Česká
Republika – Mexiko v rámci Mezinárodní
parlamentní unie.
Velvyslance a jeho doprovod přivítal
v Dačicích starosta Karel Macků spolu s místostarostou Milošem Novákem a tajemníkem Zdislavem Páralem. Z radních se schůz-

ky zúčastnili Jiří Baštář a Petr Nováček. Po
přijetí na radnici a zápisu do pamětní knihy
následoval další program, jehož součástí
byla návštěva státního zámku, krátká procházka po městě a prohlídka řezbářského
sympozia Dačická řežba.
Představitelé města prezentovali mexické návštěvě Dačice jako město, které má
v regionu významné postavení v rámci
strojírenského průmyslu a velký potenciál,

Jak to vidím, aneb slouží stát občanům?
Není tajemstvím, že Katastrální úřad pro Jihočeský kraj rozhodl o zrušení katastrálního pracoviště v Dačicích. Původně mělo
být pracoviště zrušeno ke konci června tohoto roku. Díky intenzivním jednáním na nejvyšších místech se podařilo oddálit
zrušení katastru v Dačicích na konec roku.
Naše další snaha o jeho zachování přinesla alespoň zřízení kontaktního místa v budově finančního úřadu. To bude přijímat
podání vůči katastrálnímu úřadu a poskytovat informace z katastru. Podání budou
muset být opatřena kolkovou známkou,
protože nebude možné platit hotově.
Argument ředitelství katastrálního úřadu, že většina údajů z katastru je zdarma
dostupná na internetu a že cílem „optimalizace“ sítě pracovišť je úspora finančních
prostředků státu považuji za nesmyslný.
Zdaleka ne každý má internet, a úspora
peněz je jenom přesun nákladů ze státu na
občana.
Z Dačic se ještě do Jindřichova Hradce dá

slušně dojet, co ale například z Rancířova?
Pokud pracujete, tak si musíte vzít dovolenou a pokud jste nezaměstnaní, utratíte velkou část sociálních dávek za jízdné.
Obdobně stát postupuje v případě rušení
finančních úřadů, to se zatím Dačic naštěstí
netýká, ale problém je obdobný. V Jihočeském kraji bude zrušeno pracoviště v Blatné
a ve Vodňanech.
Zatímco v roce 2003 se zřízením „malých
okresů“ přiblížila státní správa občanům,
jsme dnes svědky toho, že budeme stále
více věcí vyřizovat v bývalých okresních
městech. Protože jsem si vědom toho, že je
to špatně, připojili jsme se jako Město k iniciativě „Máme toho dost“. Ta žádá předse-

du vlády, aby plnil sliby a aby před uskutečněním jakékoliv změny ve veřejné správě
samosprávám zajistil možnost normální,
slušné a spravedlivé výměny názorů a objektivního posouzení argumentů. Máme
toho již opravdu dost. Je nejvyšší čas, aby si
stát uvědomil, že má sloužit svým občanům
a nikoliv občané státu.
Karel Macků, starosta

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? Hotel Stadion
Kdy? 26. září 2015 V kolik? v 17:00 h

popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě
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Slovo místostarosty
I srpen se nesl v duchu pokračování kulturních akcí v Dačicích a v okolí. Jelikož
jsem prázdniny prožil pracovně, hodně těchto akcí jsem osobně navštívil někdy
jako divák, někdy jako pořadatel a někdy jen jako náhodný kolemjdoucí.
strážník městské policie
a ze zkušenosti mohu
říci, že při větších akcích ve městě se stávalo
méně přestupků, než při
občasném řádění vandalů. V různorodosti nabídky vidím pro město hlavní přínos, že se k nám do
Dačic přijedou podívat
i návštěvníci, kteří by
k nám za běžné situace
cestu nenašli a nezjistili,
jak máme hezké město. Letošní sezóna nám
přála i co se týče počasí,
Určitě jste mě mohli zahlédnout, a kdo
mě zná osobně, tak ví, že jsem nenavště- určitě si žádný pořadatel nemohl stěžovat,
voval akce z důvodu „abych byl vidět“, ale že mu napršelo do aparatury a lidé neměli
že mě to prostě baví. Baví mě se potkávat žízeň. Samozřejmě, že nic není dokonalé,
s novými lidmi, s kamarády, popovídat a tak i v pořádání akcí městem máme pořad
s nimi, dát si pivo a prostě se bavit. Jsem jisté rezervy. Ty, na které bych chtěl zaměřit
rád, že se ve městě neprosazuje jeden styl, další pozornost je právě propagace našich
ale Dačice jsou, alespoň z mého pohledu aktivit do širšího okolí a rozšíření nabídky
multižánrové. Taky se mi líbí, že ne všech- atraktivních aktivit pro mladší ročníky bez
ny akce pořádá město, že doplňuje, co zde rodin.
Na budoucnost těchto akcí ve městě se
chybí a pro soukromé pořadatele by nebyly
tak finančně lukrativní. Ze strany městské tedy dívám pozitivně, a pozměním název
policie nemám zprávy, že by tyto akce ve jedné starší známé filmové komedie, že urvětší míře ohrožovaly veřejný pořádek. čitě není konec kultury v Dačicích.
Miloš Novák, místostarosta
V minulých letech jsem vše také zažil jako

Použité oleje a tuky do kanalizace nepatří
Snad i proto se vás pokusíme ve spolupráci se svozovou společností oslovit
podzimní novinkou směřovanou, jak jinak než do oblasti nakládání s komunálním
odpadem. Již nepotřebné jedlé oleje a tuky použité k přípravě smažených pokrmů
bylo dosud možné odkládat jen ve sběrném dvoře odpadů.
Toto se v průběhu měsíce září změní.
Na některých stanovištích pro separovaný
sběr odpadů se objeví nové sběrné nádoby. Budou černé, budou označené
příslušnou informační samolepkou a my
do nich budeme moci v pevných a dobře
uzavřených obalech – PET láhve se přímo
nabízejí - odkládat již zmiňované jedlé
oleje a tuky mající původ v našich domácnostech. Takto odděleně shromážděné
odpady budou předávány k jejich násled-

nému praktickému využití. Seznam vytipovaných stanovišť (předpokládáme cca
15 stanovišť rozmístěných v ulicích města)
zveřejníme v příštím čísle zpravodaje.
Až se tedy v ulicích města objeví nové
popelnice, využívejme je. Naše počínání
ocení nejen příjemce vytříděné suroviny,
ale i správce kanalizační sítě. Použité oleje
a tuky do kanalizace opravdu nepatří.
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

Závlaha pro fotbalový stadion
Fotbalový stadion v Dačicích byl zrekonstruován v letech 1998 a 1999 za téměř
13 mil. Kč. Výlučně se jednalo o finanční prostředky města. Mnoho dobrovolné
práce na něm odvedli i členové místní TJ Centropen.
Všechno je ale potřeba časem opravit přenosnými postřikovači je nevyhovující,
nebo vyměnit. Stadion je hojně využíván a proto se uvažuje o vybudování nového
fotbalovými oddíly a travnatá plocha je již systému s instalací automatické závlahy.
za hranicí životnosti, zvláště pak v letošním Na realizaci této akce požádalo město
parném létě dostává pořádně zabrat. Jak o poskytnutí grantu Nadaci ČEZ.“
nám řekl dačický starosta Karel Macků:
Marcela Chvátalová,
„Stávající závlaha trávníku na stadionu
útvar tajemníka
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Farmářské trhy
v Dačicích - výzva
V sobotu 3. října se v Dačicích
uskuteční již tradičně podzimní Farmářské trhy. Chceme tímto vyzvat
všechny, kteří mají zájem zde prodávat své produkty a prezentovat svoji
produkci, aby nás kontaktovali na tel.
384 401 286 nebo e-mailu zdravemesto@dacice.cz.
Upřednostňujeme přímé pěstitele a chovatele, kteří své produkty také zpracovávají. Preferujeme kvalitní, místní (regionální) produkty a klademe důraz na kvalitu
a pestrost sortimentu! Umožňujeme i drobný prodej od neregistrovaných pěstitelů,
tedy prodej přebytků (ovoce a zelenina ze
zahrádek, vajíčka, ořechy či také výrobky
ze zeleniny a ovoce jako šťávy, sirupy, kompoty, marmelády a další). Upozorňujeme,
že prodej na farmářských trzích je možný
pouze po předchozí dohodě s organizátorem.
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 6. zasedání
9. 9. 2015 v 17:00 h
v hlavním sále MěKS

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

RADA MĚSTA
na své 21. schůzi konané 12. 8. 2015
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 13/2015
v těchto objemech: příjmy 897,76 tis. Kč,
výdaje 412,26 tis. Kč, financování -485,50
tis. Kč; po provedeném rozpočtovém
opatření bude upravený rozpočet příjmů
153.995,43 tis. Kč, upravený rozpočet
výdajů 198.861,79 tis. Kč, rozpočet bude
schodkový ve výši 44.866,36 tis. Kč
• schválila udělení souhlasů firmě STARNET s. r. o. Č. Budějovice s umístěním sítě
elektronických komunikací v budovách
čp. 162/V, 175/I a 303/I
• schválila uzavření smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na zateplení
Základní školy a gymnázia a na zateplení
Mateřské školy v ul. B. Němcové
• vzala se souhlasem na vědomí informace o průběhu investičních akcí a zprávu
o průběhu prodeje investičního majetku
v roce 2015
• schválila předložení žádosti o poskytnutí
grantu z NADACE ČEZ na zřízení závlahového systému na fotbalovém stadionu

www.dacice.cz

Základní škola Komenského, Dačice

POZVÁNKA

NA ZAHRADNÍ SLAVNOST
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Oslavte s naší školou krásných 120 let!

Přijměte srdečné pozvání
na 15. 9. 2015
od 14:30 do 16:30 hodin
do areálu Základní školy
v ulici Komenského Dačice

120 let

Dny evropského dědictví 2015 v Dačicích
12. - 13. září 
Státní zámek Dačice

12. a 13. září 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: běžné
Doprovodné akce:
Kastelánské prohlídky: začátek vždy
v 10:30 a 13:30 h, netradiční prohlídka
s kastelánem J. Mikešem – k nahlédnutí mimo jiné
koupelna posledního Dalberga Johanna

Věž kostela sv. Vavřince
12. září 11:00 - 16:00 h
13. září 12:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma


Kostel sv. Vavřince

12. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
13. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma





Městské muzeum a galerie

Klášterní kostel sv. Antonína
Paduánského

12. a 13. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
Doprovodné akce:
Výstava: Zdeněk Šplíchal - obrazy

12. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
13. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
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Dačice obdrží dotace z Evropské unie na zateplení Základní
školy, Gymnázia a Mateřské školy v ul. B. Němcové
Na začátku tohoto roku požádalo Město Dačice o poskytnutí dotace z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu
Životní prostředí, a to na zateplení Základní školy (dále jen „ZŠ“), Gymnázia a Mateřské školy (dále jen „MŠ“) v ulici B. Němcové
v Dačicích. Předložené žádosti byly poskytovatelem dotace kladně posouzeny a doporučeny k uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace. Po úspěšné realizaci výběrových řízení na zhotovitele obou staveb a dalších souvisejících procedur nutných k uzavření
dotačních smluv mohly být počátkem letních prázdnin zahájeny stavební práce.

Hlavním cílem a předmětem poskytnutí dotace je realizace úspor
energie a snížení nákladů na vytápění dotčených objektů. Celková
výše dotace z Evropské unie přesahuje částku 10 mil. Kč, z toho činí
dotace na zateplení ZŠ a gymnázia 7,6 mil. Kč a dotace na zateplení
MŠ téměř 2,7 mil. Kč. Realizaci obou akcí navíc podpoří město Dačice ze svého rozpočtu částkou necelých 3,3 mil. Kč.
V případě ZŠ a Gymnázia budou zatepleny objekty prvního
a druhého stupně ZŠ, spojovací chodba do Gymnázia včetně samotného objektu Gymnázia a školní jídelny, dále pak spojovací chodba do tělocvičen a školní dílny. Zateplení se týká obvodových stěn,
střešního pláště a výměny některých výplní otvorů. U MŠ pak dojde
k zateplení obvodových stěn, stropu a k výměně střešní krytiny.
Shodně mají být obě stavební akce dokončeny nejpozději do poloviny října s tím, že by poprázdninový provoz žádného ze zateplovaných objektů neměl být jakkoliv narušen. To vše za předpokladu
zajištění maximální bezpečnosti pro osoby pohybující se v blízkosti
staveniště.
Martin Šťastný, vedoucí Odboru dotací a investic

Služby sociální péče – denní stacionáře
V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme si popsali různé služby sociální péče. Naposledy to byla centra denních
služeb. Dnes si představíme další službu z této série, a to denní stacionáře.
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním
postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním, kteří mají sníženou
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Cílem denních stacionářů je nabídnout
výše popsaným osobám laskavé a klidné
prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních
dovedností a nabídky pracovních činností
napomáhají těmto lidem žít plnohodnotný
život ve svém přirozeném prostředí.
Denní stacionáře fungují jen v pracovní
dny, a to od ranních hodin do odpoledne.
Pro lepší představu lze opět tyto služby
srovnat např. s fungováním škol. Služba se
poskytuje za úplatu.
Stacionáře poskytují tyto základní
činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
V registru služeb pro Jihočeský kraj nalezneme 13 denních stacionářů. Pro občany
Dačic a okolí jsou z důvodu vzdálenosti
dostupné jen 2 denní stacionáře:
• Stacionář Bobelovka, Otín 90, 377 01
Jindřichův Hradec, tel. 384 320 325,
www.bobelovka.cz
• Sociální služby Česká, Česká 1175, 377
01 Jindřichův Hradec, tel. 384 397 709,
www.sscjh.cz
V registru služeb pro kraj Vysočina nalezneme 19 denních stacionářů. Z důvodu
vzdálenosti jsou nejdostupnější tyto
stacionáře:
• Integrační centrum Sasov, Sasov 15, 586
01 Jihlava, tel. 728 373 968, www.aplavysocina.cz
• Denní a týdenní stacionář Jihlava,
Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava,
tel. 567 210 270, www.stacionar-jihlava.cz
• Integrované centrum sociálních služeb
Jihlava – denní stacionář, Žižkova
2075/106, 586 01 Jihlava, tel. 567 301 629,
http://icss.cz
• Denní centrum Barevný svět, o.p.s.,
Okružní 962/13, Borovina, 674 01, Třebíč,

tel. 568 423 948, www.barevny-svet.eu
• Denní rehabilitační stacionář pro tělesně
a mentálně postižené Třebíč, Družstevní
1079, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, tel.
568 840 846, www.stacionar-trebic.cz
• Stacionář Úsměv Třebíč, Gen. Sochora
705, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, tel. 568
851 088, www.trebic.charita.cz
• Domovinka Třebíč, Gen. Sochora 705,
Nové Dvory, 674 01 Třebíč, tel. 568 851
146, www.trebic.charita.cz
V tomto článku jsou uvedeny pouze
základní informace o denních stacionářích.
Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb, nebo také na
sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova
151/I – kanceláře č. 210 Irena Vašíčková
a č. 209 Lada Nejedlá.
Příště se zaměříme na týdenní stacionáře.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice
Úřední dny insolvenční správkyně,
Mgr. Moniky Urbanové, v Dačicích
v měsíci září 2015 budou 11. 9. a 18. 9.
Insolvenční správkyni najdete na
adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům
s pečovatelskou službou, vždy v době
od 8:00 do 14:00 h.

7/15

tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

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

POTŘEBUJETE PENÍZE
na koupi domu či bytu nebo rekonstrukci?

HYPOTÉKa - ÚROK OD 1,84% p.a.

(možnost i refinancování Vaší stávající hypotéky, kde máte vyšší úrok)

Anebo už máte hotovo a potřebujete třeba nové auto nebo něco jiného?
Není nic snadnějšího než Vám nabídnout naši půjčku s nízkým úrokem !
Zažádáte o půjčku a do 24 hodin víte výsledek. Peníze dostanete na svůj osobní účet.
Důvody, proč využít
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Půjčku ProBydlení:

bez poplatku za vyřízení úvěru a za vedení úvěrového účtu
atraktivní nízké úrokové sazby
nepožadujeme žádnou akontaci
volitelná doba splácení (6, 10, 14, 18 a 22 let) a tím možnost volby výše splátek
konstantní splátka úvěru po celou dobu splácení s možností mimořádných nebo vyšších vkladů kdykoliv • možnost mimořádných vkladů bez sankcí a poplatků
bez nutnosti zajištění (bez ručitele, životního pojištění nebo zástavy nemovitostí) do 200 000 Kč při jedné osobě v úvěru
v případě účelu úvěru na modernizaci nebo rekonstrukci do 500 000 Kč jednorázové vyplacení úvěru a doložení faktur do 6 měsíců od čerpání úvěru
daňová úspora – možnost odpočtu zaplacených úroků z úvěru od daňového základu
sleva z úrokové sazby za další produkt Wüstenrot, za zajištění zástavním právem k nemovitosti nebo za naspoření 40 % CČ.
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STAVEBNÍ SPOŘENÍ – děti do 18 let ZDARMA

Neváhejte a IHNED volejte:

WÜSTENROT, a.s.,
Palackého náměstí 36, 380 01 DačicE

Eva Fučíková
Marie Kučerová

728 633 538
732 825 805

PŘiJMEME 2 PRacOVNÍKY – info pí Pacalová 602 809 291
--- inzerce ---

--- inzerce ---

Prodám zděný byt 3+1
s garáží v osobním vlastnictví.
Tel: 602 890 725

--- inzerce ---

--- inzerce ---

Hledám spolužačku
Zdenu Burešovou, která v roce 1965
končila 9. A třídu na ZDŠ Hlouška
v Kutné Hoře, Sraz po 50 letech.
ZN: Jitka 605 134 735.
5
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Řešení objízdné trasy při uzavírce mostu v Dačicích
Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji se více či méně dotýká každého z nás. Dačická radnice tento problém vnímá jako velké
ztížení, a proto se snažila hledat řešení, jak tuto situaci zlepšit.
Jako první krok, již na počátku uzavírky, jsem oslovil SŽDC (správu železniční
dopravní cesty) s požadavkem na úpravu
přejezdu, který se nachází v ulici Družstevní. Dle vyjádření není rozšíření přejezdu
možné, dokud se neosadí zabezpečovací
zařízení, které na daném přejezdu chybí.
Realizace tohoto zařízení obnáší investici
cca 3 mil. Kč. Vlastní realizace rozšíření přejezdu by byla v cenové relaci cca 1-2 mil. Kč.
SŽDC podobných přejezdů eviduje několik
desítek, a proto nebylo možné danou úpravu realizovat již v rámci této uzavírky.
Jako další možnost, jak ulevit zmiňovanému přejezdu, byla jiná objízdná trasa.
Prvoplánově s návrhem přišlo vedení firmy PKD, které navrhlo umístit vojenský
most přes řeku Dyji v blízkosti bývalého
areálu firmy Stavcent. Danou lokalitu jsem
si prošel a k velkému překvapení zjistil, že
z ulice Antonínská vede asfaltová komunikace směrem k řece a končí cca 110 m od ní.
Na druhé straně toku řeky, od ulice Berky
z Dubé, se nejprve nachází zpevněná štěrková komunikace se stávajícím přejezdem
a dále navazuje panelová cesta, opět směrem k řece a končí cca 20 m od ní. Na první
pohled se dané místo zdálo jako ideální.
Proto jsem následně oslovil AČR (Armádu
české republiky) posádku Bechyně, zda by

bylo možné most zapůjčit a postavit. Zde
jsem již narazil na první problém, protože
AČR most vlastní a staví, ale pouze v případě živelné pohromy. V našem případě je
nutné podat žádost na ministerstvo dopravy a projít nejistým schvalovacím řízením.
Ovšem ani toto zjištění nás neodradilo, na
dané řešení jsem připravil zjednodušenou
situaci a tajemník úřadu ji rozeslal všem odborům městského úřadu, které by mohly
být stavbou dotčeny. Na pracovní schůzce,
za účasti dotčených odborů, jsme stanovili
seznam všech potřebných vyjádření, který
obsahoval od dočasného vynětí zemědělské půdy, přes biologický průzkum (stavba
by se nacházela v chráněné krajinné oblasti) až po posouzení mostního tělesa kvůli
záplavové a aktivní zóně. Stavba by v případě kladných stanovisek byla povolována
územním a stavebním řízením, ale pouze
jako stavba dočasná, protože není v souladu s platným územním plánem. Druhá
stránka věci, na kterou jsme se dívali, byla
pořizovací cena a tu jsme odhadli na cca 1,5
mil. Kč, bez započtení nákladů spojených se
zapůjčením mostu. Poslední hledisko, které
jsme brali v úvahu, byla rychlost realizace,
která se nám vzhledem k režimu povolení
posunula, až na jaro příštího roku a navíc
s nejistým výsledkem o zapůjčení mostu na

ministerstvu dopravy. Proto jsme od daného řešení, ač neradi, ustoupili.
Další pokus, jak alespoň o malinko zlepšit, zrychlit a hlavně zvýšit bezpečnost železničního přejezdu v ulici Družstevní, bylo
zaplnit díru, která se nachází v jeho těsné
blízkosti. Na základě tohoto požadavku se
sešla vedoucí odboru správy majetku se zástupci SŽDC přímo na místě. Bohužel i tento
pokus nebyl úspěšný, neboť zmiňovaný defekt se nachází mimo přejezd (i když jen pár
cm) a opět jsme u stejného problému - bez
zabezpečovacího zařízení …
Mnohé napadne vysypat tam trochu
betonu, asfaltu a problém je vyřešen, ale
pokud by došlo k dopravní nehodě, tak by
padající byl ten, kdo tuto úpravu udělal.
Věřte, že daná situace nám není lhostejná, ale řešení není tak jednoduché, jak se na
první pohled zdá.
Nadále vedeme jednání se SŽDC a budeme se snažit, aby nevyhovující přejezd byl
celkově zrekonstruován a mohl být využíván v jiných nezbytných uzavírkách.
Na závěr bych vám rád poděkoval za trpělivost a ohleduplnost, protože tím nejvíce každý z nás přispěje ke zklidnění dopravy.
Jiří Baštář,
radní

Senátoři podpořili starosty
Odmítáme, aby Generální finanční ředitelství přenášelo administrativní, časovou a finanční zátěž plynoucí ze stále větší
složitosti daňových řízení na občany. Za chybný a nedůvěryhodný považujeme záměr zrušit 23 územních pracovišť finančních
úřadů. To jsou dva hlavní závěry srpnového jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR.
Návrh zrušit kromě jiných i na Vysočině
územní pracoviště finančního úřadu v Telči,
Pacově a Náměšti nad Oslavou oznámilo
Generální finanční ředitelství dotčeným
obcím tiskovou správou, a to jako hotovou
věc.
Když to zjednoduším, tak finanční ředitelství „světe div se“ najednou zjistilo,
že daňové zákony jsou příliš složité a rozhodlo se tedy své pracovníky a pracoviště
centralizovat, specializovat a lépe řídit.
To v praxi znamená, že je navrženo
zrušení 23 určených územních pracovišť
finančních úřadů a že jejich pracovníci
nebudou propuštěni, ale budou dojíždět
za prací desítky kilometrů, zatímco doposud pracovali většinou blízko svého
bydliště. Vůbec nejhorší ale je, že společně
se zaměstnanci budou například v případě
zrušení územního pracoviště v Telči
dojíždět do Jihlavy na finanční úřad se svými daňovými přiznáními a případně dalšími
dotazy a problémy tisíce občanů z Telče
a okolí.
Někteří v Třešti, v Polné nebo ve Slavonicích to již znáte, neboť víte, jak to dnes
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u Vás vypadá například s pořízením pasu konečně zastavil izolované chaotické akce
nebo občanského průkazu.
jednotlivých ministerstev a státních úřadů,
Abych byl korektní, tak musím napsat, které postupně demontují systém výkonu
že finanční ředitelství slibuje, že v expono- veřejné správy a vzdalují veřejnou službu
vaných měsících by do měst za účelem občanům.
výběru daňových přiznání se svými praJak to celé dopadne, se uvidí. Pokud ale
covníky dojíždělo. Bohužel ale musím je pravdivé tvrzení generálního ředitele
také napsat, že v případě rušení veřejných finančního ředitelství, že naslouchá, potom
služeb se již párkrát ukázalo, že platí to zná- musí svůj záměr zrušit. Pokud se tak nemé, sliby se slibují, blázni se radují.
stane, tak mi nezbývá než konstatovat, že
Otevřeně říkám, že na jednání našeho tady další státní instituce začíná žít v mylné
Výboru bych si nepřál být v kůži generál- a velmi nebezpečné představě, že občan je
ního ředitele finančního ředitelství Martina tady pro ni a ne ona pro občana. A to je moc
Janečka nebo náměstkyně ministra financí špatně.
Simony Hornochové. Kritika ze všech stran
Miloš Vystrčil,
byla velmi tvrdá, ale věcná.
senátor
Stanovisko našeho Výboru k záměru
--- inzerce --zrušit 23 územních
pracovišť finančních
úřadů bylo zásadně
nesouhlasné a zároveň vyzývající generálního ředitele ke
zrušení svého záměru Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.
a premiéra Bohuslava
Sobotku k tomu, aby

KOUPÍM

pole, lesy, pastviny

Tel: 602 584 566

www.dacice.cz

Členské obce DSO Mikroregion Dačicko - díl II.
V minulém příspěvku jsme Vám již představili čtyři obce našeho svazku, a to obec Báňovice, Budeč, Budíškovice a Cizkrajov. Dnes mi dovolte, abych Vás krátce seznámila s dalšími z našich členů – obcí Červený Hrádek, Český Rudolec, Dobrohošť,
Heřmaneč a městem Dačice.
Obec Červený Hrádek

Obec Červený Hrádek se rozkládá na ostrohu soutoku řeky
Vápovky a potoka Ochoz. První
zmínka o obci je z roku 1211, v té
době vlastnil tvrz Markvart a Vojslava z Hrádku. Červený Hrádek
leží v nadmořské výšce 525 m
a žije zde 209 obyvatel.
V obci naleznete například kapli svaté Panny Marie, která byla
postavena v roce 1840. V kapli se nachází ručně malovaný
oltář z mrákotínské žuly. Kaple
je vyhlášena kulturní památkou. Byl zde vybudován jeden
z prvních vodovodů, a to v roce
1917 italskými vězni. V obci naleznete také fotbalovéa tréninkové
hřiště, tenisový kurt, obecní úřad, hasičskou zbrojnici, obchod
a hospodu.
Další informace jsou dostupné na www.obec-cervenyhradek.cz.
Obec Český Rudolec

Obec Český Rudolec leží
v půvabné lesnaté krajině
jižní části Českomoravské
vrchoviny, na rozhraní Čech
a Moravy v oblasti zvané
Česká Kanada, v nadmořské
výšce 510 m. Obec má
společně s místními částmi
933 obyvatel. První písemná
zmínka z roku 1343 Český
Rudolec zaznamenává jako
kolonizační osadu s tvrzí.
V obci se nachází původně
renesanční tvrz, která byla
po požáru v roce 1860
přestavěna rytířem Piccionim
na novogotický zámek (tzv.
Malá Hluboká), kostel sv. Jana Křtitele a hřbitovní kaple. V místní
části Markvarec se nachází bývalá židovská kolonie se hřbitovem,
v Peníkově potom evropský unikát - vodní pila z poloviny 19. století,
či psí hřbitov na Grasselově stezce.
V obci se nachází sportovní areál s moderním víceúčelovým
hřištěm, značená Grasselova stezka vedená do přírodně zajímavých lokalit (Stříbrné doly, Filipovy kameny, Měděný vrch, Stříbrná
studánka), 33 km udržovaných zimních běžeckých stop, značené
pěší turistické trasy. Správním územím obce prochází 4 cyklotrasy.
V místní části Radíkov se nachází sjezdový areál.
Další informace jsou dostupné na www.ceskyrudolec.cz.
Město Dačice
Dačice jsou centrem nejvýchodnějšího regionu Jihočeského
kraje. První písemná zmínka o Dačicích je z roku 1183. V současné
době žije ve městě samotném a jedenácti místních částech
přibližně osm tisíc obyvatel. Město leží v nadmořské výšce 483 m.
Rok 1843 přinesl městu světové prvenství - kostkový cukr.
Ve městě můžete vidět Státní zámek Dačice a zámecký park,
starý zámek, kostel sv. Vavřince s renesanční věží, barokní klášter,
klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, kapli sv. Rocha a sv.
Šebestiána, mariánský sloup, městskou radnici a žulový pomník
1. kostky cukru na světě.

V Dačicích najdete
síť obchodů, bank,
malých i větších firem,
základní a střední
školství,
koupaliště,
sportovní halu, sportovní stadion, kuželnu,
kino, muzeum, sportcentrum a další kulturní a sportovní zařízení. Ve městě se konají pravidelně hudební a historické slavnosti,
sochařské sympozium, tradiční jarmarky a divadelní festivaly.
Další informace jsou dostupné na www.dacice.cz.
Obec Dobrohošť

Obec se nachází v ohybu údolí malého potoka,
přítoku Vápovky, vytékajícího z úžlabí mezi hřbety
jihozápadního cípu Slatinských kopců. Západní část
obce již leží na okraji plošiny
v Dačické sníženině, nad
níž se osamoceně zvedá
vyvýšenina Stařeček (542 m
n. m.).
V současné době má obec
43 obyvatel, 15 domů a radnici z roku 2004. Ves Dobrohošť
je poprvé zmiňována v pramenech k roku 1399.
V obci můžete na návsi
navštívit například kapli sv. Anny z roku 1767, u kaple kamenný
kříž z roku 1861 nebo kapličku na kopci Stařeček. Východně od
obce jsou na kopci zbytky hradu Krumvaldu, připomínaného ve
14. století.
Další informace jsou dostupné na www.radnice-dobrohost.cz.
Obec Heřmaneč

Obec Heřmaneč leží 12,5 km severozápadně od Dačic v severní
části Novobystřické vrchoviny v nadmořské výšce 609 m. První
písemná zpráva o obci pochází z roku 1350. V současné době má
obec 83 obyvatel. Jižně od obce leží oblast České Kanady.
V obci naleznete pomník padlým z 1. světové války a památník
svobody. K zajímavostem v okolí obce patří Kaplanova turbína - instalovaná ve Vlkově mlýně.
Další informace jsou dostupné na www.hermanec.cz.
V příštím čísle se můžete těšit na informace o dalších obcích
našeho svazku.
Monika Hlavová, tajemnice mikroregionu
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Zdeněk Šplíchal
– intuice, cit, sdělnost
Další pozvánka na výstavu do dačického muzea a galerie je z oblasti výtvarného umění. Zveme Vás na výstavu
třebíčského výtvarníka. Zdeněk Šplíchal pochází z Třebíče,
je malíř, kreslíř, autor objektů, básník, pedagog. Během
své kariéry pracoval v propagačním oddělení a vyučoval
na odborné škole řemesel, kde praktickou výuku rozšiřoval
o rozměr umělecký. V osmdesátých letech pobýval
v brněnské spádové oblasti, kde absolvoval Školu výtvarného myšlení Igora Zhoře. Je zajímavé, že je též absolventem
Teologické fakulty JČU v Českých Budějovicích.
Zdeněk Šplíchal je zakladatelem třebíčské
skupiny 4, někdy nazývané Novákovy děti,
vzniklé v roce 1966. Je také pořadatelem
Sympozia výtvarná Střítež.
Na společných projektech se podílí se
žďárským fotografem Antonínem Kantou
a s velkomeziříčským uměleckým šperkařem Miroslavem Štěpánkem. Od roku
2012 organizuje Zdeněk Šplíchal jako kurátor spolu s farářem římskokatolické církve
v Třebíči P. Jakubem Holíkem výstavy v prostorách třebíčské baziliky sv. Prokopa, kde se současné duchovní umění snoubí se starobylým sakrálním prostorem.
Někde úplně na počátku autorova výtvarného vývoje byly krajiny, k současnému projevu se dostal přes novou figuraci a geometrickou abstrakci.
Šplíchal pracuje s tradiční malbou, akrylem, akvarelem, kreslí rudkou, pastelem, vytváří objekty v kombinaci nalezených
předmětů a kovu nebo dřeva.
Nejtypičtější jsou jeho malířské a kreslířské cykly či série Cesty,
Proces N, Imaginativní krajiny, Tapety, z nich některé na výstavě
uvidíte, plus cykly nejnovější, z roku 2015: Katedrály, Letní, Prostor
a Hmota, Čtvero ročních období.
Zajímavá výstava bude v muzeu k vidění do 11. října 2015 denně
kromě pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 h.
Marie Kučerová, ředitelka

Prezentační výstava středních
škol, středních odborných
učilišť a odborných učilišť
Dovolte, abychom Vás pozvali na Prezentační výstavu
středních škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť a firem v Jindřichově Hradci, která se bude konat ve čtvrtek 8. 10. 2015 od 8:30 do 16:00 h. Jihočeská hospodářská
komora a Úřad práce v J. Hradci společně pořádá výstavu
v prostorách atria Fakulty Managementu, Vysoké školy ekonomické v Praze, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec.
Letošní ročník výstavy bude více zaměřen na technické obory
ve shodě s vyhlášeným rokem průmyslu a technického vzdělávání.
V rámci výstavy Vám poprvé přinášíme možnost poznat mnoho
zajímavých firem z Jindřichohradecka, které interaktivní a hravou
formou ukáží dětem i jejich rodičům, že techniky se nemusí bát.
Ukázat, že technické obory mají obrovskou perspektivu také z hlediska budoucího uplatnění na trhu práce, a že se nejedná o málo
lukrativní práci, jak se o ní smýšlí dnes. Mimo to akce poskytne výjimečný prostor pro společné setkání dětí, jejich rodičů, škol a firem,
jejichž zajímavé exponáty zde dají jasnou výzvu k tomu, že studovat technické obory může být i zábava.
Milada Petrů, Jihočeská hospodářská komora
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Dny zdraví 2015 - výzva
Zdravé město Dačice pořádá ve dnech 12. až 18. října
osvětovou kampaň Dny zdraví 2015.
Pokud máte zájem
rozšířit letošní program o některou
z Vašich aktivit, např.
nabídnout ukázkové hodiny cvičení,
přednášky na podporu zdraví a zdravého životního stylu či
máte jiný nápad, jak
přispět k letošnímu
programu Dnů zdraví, kontaktujte nás prosím na tel. 384 401 286 či
e-mailu zdravemesto@dacice.cz.
Marcela Chvátalová, koordinátorka Zdravého města
--- inzerce ---

mezinárodní cvičení
AMPLE STRIKE 2015

Ve dnech 31. srpna až 22. září 2015
se uskuteční společné letecké cvičení příslušníků
Armády České republiky a armád členských států NATO.

Intenzivní výcvik se uskuteční ve dnech 7. - 18. září.
Letouny budou primárně startovat a přistávat
na 22. letecké základně vrtulníkového letectva
Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.
Součástí cvičení budou ostré střelby na leteckých střelnicích
ve vojenských výcvikových prostorech Libavá a Boletice.
Během cvičení se budou letouny převážně pohybovat nad Olomouckým,
Jihočeským krajem a Krajem Vysočina, zejména pak
v okolí letiště Náměšť nad Oslavou a vojenského útvaru Bechyně.

Za zvýšenou hlukovou zátěž v průběhu cvičení Ample Strike 2015
se omlouváme!
npor. Ing. Michaela Řehová
tel: 702 011 430
e-mail: amplestrike2015@seznam.cz
link: www.lznamest.army.cz

Kontaktní osoba:

15AUG03ASXVI

www.dacice.cz

1. rocník rozpustilého klání druzstev z místních cástí a Dacic

OLYMPIÁDA
DAČICKA
201

5
sobota

12. zÁrí
ˇ

od 14:00 h

sportovní stadion
v dačicích

Souteze v netradicních disciplínách mezi zúcastnenymi tymy.
Pro návstevníky je pripravena podívaná plná odvázané zábavy
a sportovního nasazení s heslem: NENÍ DULEZITÉ VYHRÁT, ALE POBAVIT SE.
= PRIJDTE PODPORIT SVUJ TYM! +
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--- inzerce ---

Velký výběr

- společenských šatů, krátkých i dlouhých
- pánských obleků a košil
- kravat,motýlků atd.

--- inzerce ---

--- inzerce ---

ZÁPIS

Ve čtvrtek 3. 9. 2015
Od 15:00 – do 17:00 hod
V ZŠ Komenského v Dačicích
Zápis do programu:
 Robátka – pro děti od 4 do 18 měsíců

 První krůčky k hudbě - pro děti od 18 měsíců do 4 let
 Rytmické krůčky - pro děti od 4 do 6 let
 Zobcová flétna – pro děti od 6 let, mládež a dospělé
 Fun Key Kids – výuka na klávesové nástroje pro děti od 6 do 8 let
 Akustická kytara - od 8 let, dospělí bez omezení
 Populární zpěv - od 8 let, dospělí bez omezení
Více informací: tel. +420 606 128 905
www.yamahaskola.cz
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Zdařilá cesta do říše snů
Dětský letní tábor DDM Dačice v Dolním Radíkově se konal 20. – 30. července. Při psaní těchto řádků se alespoň ve vzpomínkách vracím k nedávno uplynulým dnům, kdy se na turistickou základnu v Dolním Radíkově sjela padesátka dětí staršího
školního věku.

Krásné počasí doprovázelo táborový
program, ve kterém se děti, coby Snílkové,
probouzely každý den do jednoho snu s tématy - Námořníci, Sherlock Holmes, Filmový festival, Indiáni, Řečtí bohové, Vánoce,
Vojáci, závěr tábora proběhl ve stylu Mafie.
Tento sen jsme si všichni užívali dlouho do
noci a nechtěli se z něj ani probudit. Jenže
nic netrvá věčně a tak nastal poslední den.

Den balení, úklidů, ale především loučení,
to patří na táborech k těm smutnějším
chvílím, kdy i já se stěží bráním slzám.
Se stejnou partou vedoucích jsme se sjeli
na základnu opět 9. srpna a hned druhý
den ráno jsme přivítali další čtyřicítku dětí,
tentokrát mladšího školního věku. Pro ně
jsme vybrali téma – Šupem zpátky do pohádky, a tak vše začalo znovu. Hry, soutěže

Katolický dům Dačice z.s. Vás zve

Agapé – setkávání všech generací
neděle 20. 9. od 15:00 h
Posezení při kávě, čaji, pohoštění tentokrát s projekcí fotografií Notre-Dame v Paříži a výkladem o. Jaroslava Pezlara.
Občersvení zajištěno.

BLEŠÍ TRH - bazar věcí všeho druhu aneb
uklízíme před zimou – lyže, brusle, sáňky a další zimní výbava jsou vítány
sobota 3. 10. od 9:00 do 12:00 h
v sále Katolického domu
Potřebujete provětrat skříně? Překáží
vám věci, ze kterých už děti vyrostly? Máte
doma cenné kousky všeho druhu, které je
vám líto vyhodit?
Anebo naopak. Chcete levně a výhodně
nakoupit? Pro děti, pro manžela, manželku,
pro radost...
Více informací, rezervace prodejních
míst: kopeckova.hana@email.cz, tel. 604
673 389.
Od září opět startují tyto aktivity:
Kroužek lezení - pro děti od 8 do 15 let
v úterý od 14:30 a 15:30 h
nábor nových členů v úterý 22. 9.
Cvičení pro zdraví – pro všechny, kteří
chtějí být fit
ve středu od 17:30 do 18:30 h
první hodina středa 16. 9.
Káčko – tvoření, zpívání a hraní pro děti
(0-6 let)
ve čtvrtek od 16:00 h
ukázková hodina ve čtvrtek 24. 9.
Setkávání nad Biblí – den a čas bude
upřesněn

•
•
•
•

Taneční kroužek pro děti
Taneční pro dospělé
Scholička pro děti
Ministrantské schůzky

•
•
•
•

Dále nabízíme možnost pronájmu:
Badminton
Lezecká stěna
Stolní tenis
Oslavy všeho druhu
Více informací na www.katolicky-dum.cz.
Hana Kopečková

různého zaměření, výtvarné činnosti, spousta překvapení, nové zážitky, to vše pod
dohledem kouzelné babičky a jejich pohádkových hrdinů Křemílka a Vochomůrky.
Už teď vím, že ani toto loučení nebude
snadné. To, že se děti s táborem nerady
loučí a každým rokem se opět vracejí, je
nám odměnou za vše.
Velký dík patří především oddílovým
vedoucím Petře Závodské, Janě Pavlů,
Petře Dlouhé, Jiřímu Chromému, Daliboru
Jelínkovi, Ondřeji Michálkovi, instruktorům
Martinu Lebrovi, Pavlu Přibylovi. Náš tým
by nebyl úplný bez Marie Bučkové, Zdeny
Mandátové, Marty Blažkové, Pavly Jandové, Michala Holana a Matěje Kortana. Říká
se, že třináctka je nešťastné číslo. Ta naše
třináctka je parta šťastných lidí, kteří se
rozhodli předávat svou radost ostatním,
a to není málo. Všem těmto bezva lidičkám
patří můj dík a obdiv.
Jaromíra Bačáková, DDM Dačice

Infocentrum
Dačice
tel. 384 401 265,
e-mail: info@dacice.cz
Nabízené služby: laminování až
do A3, barevné a černobílé kopírování, PC, internet, kroužková vazba,
fax, skenování, prodej suvenýrů
a regionální literatury, předprodej
vstupenek

otvírací doba
1. - 15. 9. 2015
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
od 16. 9. 2015
pondělí, středa
7:30 - 17:00 h
úterý, čtvrtek
7:30 - 15:00 h
pátek
7:30 - 14:00 h

Připravujeme:
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Za dačickou kostku cukru
... pokračování ze srpnového
čísla
Neděle 12. července
dopoledne
Začíná druhé dějství našeho festivalu.
Druhá dopolední pohádka na festivalu.
Počasí nám přeje, dobrá divácká návštěva,
takže pozor - začíná se! Divadlo KORÁB
a pohádka Princezna na hrášku. Uprostřed
jeviště je jednoduchá, ale účelná scéna.
Oběma hercům je dobře rozumět. Kokrhá
kohout, ale to musí napřed děti pana herce
naučit. Děti od začátku spolupracují, k tomu
pěkné písničky. I my dospělí jen koukáme,
málem s otevřenou pusou. A to je moc
dobře. Spaní na hrášku si nakonec vyzkouší
i jedna naše malá divačka. Hodinka je pryč
a jde se s dobrou náladou k obědu. Díky Korábe a díky Vám diváci.
Neděle 12. července večer
Dnes již druhé představení po dopolední
pohádce. A teď trochu jiné muziky.
Jako první vystoupí kapela Nevermore
& Kosmonaut. Jsou z Brna a původně zde
měl hrát někdo jiný, ale po jejich koncertě
jsem rád, že zde byli právě oni. Mám takový dojem, že o této kapele se bude brzy
hovořit a pěkně nahlas. Skvělá muzika.
Během dvou dnů hráli v J. Hradci, v Č.
Krumlově a u nás v Dačicích. Na závěr dávají
poklonu našemu zvuku a to nás moc těší.
Ale je čas uvolnit podium hlavním
hvězdám večera a to SUPERGUITAR´S. Že
vám to některým nic neříká? Ale Luboš
Andršt, Joe Karafiát, Oskar Petr, to už jsme
doma ne? Páni kytaristi s velkým K. K tomu
je doprovází skvělá rytmika. Nepřijel sice
avizovaný americký kytarista Robinson, ale
je nahrazen mladým skvělým českým hochem, jehož jméno mi bohužel vypadlo. To,
co předváděli všichni hodinu a půl na jevišti
se nedá jen tak popsat, to se musí prožít.
Kdo neslyšel a nebyl na nádvoří nepochopí.! Druhý vrchol festivalu. Prostě fenomén. Opravdu to byl „koncert“ a vůbec to
není nadnesené. Dobrou.
Středa 15. července
A máme tady další divadlo. Přijel k nám
soubor SemTamFór ze Slavičína s jednoaktovkou Zakázané uvolnění. Tři mladé
herečky, tři osudy. Nevěsta, bývalá modelka, nyní barmanka a kamarádka „takyrádka“. Hra jako stvořená pro letní obveselení
diváků. Dobrá návštěva a skvělé herecké
výkony = pohoda na zámku. Diváci se baví
a herečky si to užívají. Fajn večer.
Čtvrtek 16. července
Dnes je na programu pouze jedno vystoupení hudební. Poprvé v historii festivalu
jsme zkusili zařadit do programu rockovou
operu. A hned tu nejznámější Jesus Christ
Superstar.
Letos uplynulo 45 let od jejího vzniku,
kdy tehdy 21 letý Andrew Lloyd Webber
složil hudbu k tomuto dílu. Fragmenty
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z této opery k nám přijel představit Tábor
Superstar Band, což je seskupení skvělých
muzikantů z Táborska a okolí. Všichni hrají
v různých kapelách, ale zde se spojili v dokonalý celek, který šlape naprosto famózně
a profesionálně. Přišla skvělá návštěva,
kapela má i svého zvukaře a osvětlovače,
všichni přijeli brzy odpoledne a jsou v dobré pohodě. To se přenáší i na posluchače
a tak 100 minut známých melodií uteče
jako voda. Obrovský potlesk, skvělé výkony. Trošku mne mrzí, že místní muzikanti
dnešní večer nepřišli zažít. Možná by někteří
pověsili svůj nástroj na hřebík. Jejich chyba,
my jsme byli u toho a prožili další z vrcholů
festivalu. Díky Tábore, díky diváci.
Ještě na závěr se pak sedělo na nádvoří
a trošku se slavily jedny narozeniny (Lubošovy).
Pátek 17. července
Na programu večera je muzika. A jako
obvykle uvedeme dva pořady, aby si divák
užil. Co říkáte?
Prvním, kdo dnešní večer zahajuje je
písničkář od Dyje, jak on sám říká a sice
Láďa Aladin. Příjemné písničky se zajímavými texty i hudebními změnami a hodinka i s
přídavkem je pryč.
Dáme občerstvovací přestávku a nastupuje druhé těleso. Tomáš KOČKO & Orchestr. Na podvečerní zvukovce se mi to nějak
až tak nezdálo, ale ono jim to safra porte
hraje jako hrom. Těžko zařaditelná muzika,
od každého stylu něco a přesto nebo právě
proto výborná. Spousta nástrojů, zpěvů,
rytmiky, housle, cimbál, kytary, podium je
plné stojanů a muzikantů.
Diváků dnes mnoho není, ale i tak je nálada výborná a moc to nějak vše utíká.
Škoda, byl tu super večer.
Sobota 18. července
Dnešní krásný teplý večer je věnován divadlu. Představuje se domácí soubor TYL
Dačice. Představí se s novou hrou „Podivné
dueto“ v režii Bety Minářů. Od osmi hodin
ráno se stavěla scéna!!! První tóny hudby
a začíná se. Diváci se baví a to je hlavní. Herci mají trochu trému, ale ta za chvíli opadne
a pak už to běží. Bohužel tentokrát nemohu
vystoupení hodnotit neboť v něm účinkuji
malinko i já. Závěrečný potlesk, i my dostáváme jako všichni, kdo na festivalu vystoupí, kostku cukru.
Hezký večer. Děkujeme.
Neděle 19. července dopoledne
Poslední nedělní pohádka. Nějak to
slůvko poslední nemám rád. Ale zpět do
pohádky. Divadlo ŠUS Rokycany a jejich
Barbucha... V nedalekém Vydří je dnes
známá pouť, tak si říkáme, čemu že dají
diváci dnes přednost? Trochu to opravdu
poznamená návštěvnost, ale nic hrozného.
Výborné písničky, hezká jednoduchá scéna, Kuba, Kubula, Barbucha, Rychtář a další,
dva účinkující, kteří ztvárňují hned několik

postav. Mají pěkné loutky, výborně je jim
rozumět.
Prostě pohádka. Za tři čtvrtě hodinky
zvoní zvonec a je konec. Dobrou chuť
k obědu.
Neděle 19. července večer
Jak obejít to jedno slůvko? Všechno jednoho dne začíná a všechno jednou končí!
Takže dnešní večer je závěrečný. Je hudební a bude hudební svátek.
První hudební formace je kapela Jen Tak
Tak. Dříve jsme s nimi často spolupracovali,
jsou to naši dobří známí a kamarádi. Díval
jsem se do řad posluchačů a byla cítit spokojenost. Oživení pokaždé nastalo, když
zpěvačka Nela vzala do rukou saxofon
a střihla krátká sóla. Jsem rád, že tady dnes
opět vystoupili.
Po deváté nastupuje SIPITUÁL KVINTET.
Diváci vědí, na koho přišli a je to hned
znát při úvodní písničce. Přivezli si svého
zvukaře a je dobrej. Bodejď by ne, jezdí
s nimi již 35 let.
Dnes večer máme „plný dům“ a to je moc
krásný závěr. Nádherná atmosféra, známé
a krásné písničky, diváci si vytleskávají
několik přídavků, kapela je v naprosté
pohodě, všichni se usmívají.
A najednou je konec a „Kostka“ končí.
Trvala 17 dní, během kterých se odehrály
tři nedělní pohádky, 5 divadelních kousků,
8 hudebních večerů se 16 protagonisty.
Celkem se představilo na všech scénách na
140 účinkujících a to je číslo úžasné.
Takže ještě poděkovat: panu kastelánu
Janu Mikešovi a jeho dvoraně za ochotu
strpět nás tak dlouho na zámku, děvčatům
z Městského muzea za židle, Luboši Strachotovi a jeho catering teamu za občerstvení
a dobrou náladu, Městu Dačice a dalším
sponzorům, dále Jarkovi a všem z MěKS
Dačice a z DS Tyl Dačice. Všem za spoustu hodin strávených pracovně v průběhu
festivalu, za ochotu a úsměvy, se kterými
jste řešili své úkoly. A je tady ještě věc
a někdo, komu chci zvláště poděkovat. A to
je počasí! Potřetí v historii všech dosavadních ročníků se všechny pořady odehrály
na nádvoří zámku!!! Ani jednou jsme letos
nemuseli stěhovat techniku narychlo do
sálu MěKS. A to je věc potřetí takřka zázraková! Takže díky tam nahoru za projevenou
přízeň.
A na závěr musím samozřejmě poděkovat Vám divákům, kteří jste chodili
v hojném počtu na všechny naše pořady
a odcházeli spokojeni, s úsměvem, někteří
i s poděkováním, což je pro nás ta největší
odměna a poklona.
Skončil 18. ročník. Festival se stal plnoletým. Stál jsem u něj od začátku a nyní
končím.
Bylo mi ctí s vámi všemi po celých těch
18 let spolupracovat.
Olin Svoboda

www.dacice.cz

Matěj M. pro 21. století v pátek 4. září, 16:00 - 19:00 h
Srdečně zveme na kostýmovanou literárně hudební procházku místy spojenými s vlastencem, novinářem a sběratelem pohádek a pověstí Matějem Mikšíčkem, který se narodil před dvěma sty lety v Dačicích - Toužíně.

MAT Ě J M.
p r o 21 . s t o l e t í

Přeneste
se ky na Základní umělecké škole Blansko a na a zpívají žáci ZUŠ Dačice a hosté. Připravili
s námi do deva- konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. manželé Richard a Ivana Šedovi.
Srdečně zveme
nastoletí
kostýmovanou
literárně hudební Alžběta Šedová - zpěv, Barbora Šedová
tenáctého
Altán v zámeckém parku
zaposlouchejte
procházku amísty
spojenými
s
vlastencem,
novinářem
Četba pohádek z knížky Klipy
klap, kte- - zpěv, Ivana Šedová – zpěv, Richard Šeda
se do příběhů a rou vydala k výročí knihovna, v podání her- – flétny, Jitka Koudelková – housle a Tomáš
a sběratelem pohádek a pověstí Matějem Mikšíčkem,
hudby této doby. Na třech místech v Dači- ců z DS Tyl, hudební program nabídne lido- Mátl – basa.
narodil
před
dvěma
sty lety
Toužíně.z Moravy Městská věž při farním kostele
cích – u který
altánku vse
zámeckém
parku,
na věži
vé písničky
obdobív romantismu
a v domě, kde u bratra Petra nějaký čas žil i Horácka, i písničky z pohádek. Jaké písně
Čtení pověstí z knížky Klipy klap v po– se můžete
zaposlouchat
do Mikšíčkových
zpívali naši
předkové
během života Matěje
Přeneste
se s námi
do devatenáctého
století
a zaposlouchejte
se dodání herců z divadelního souboru Tyláček.
pohádek a pověstí. Čtení začínají na všech Mikšíčka? Abychom na tuto otázku mohli Balady na harfu zahraje Barbora Hurťáková.
příběhů a hudby této doby. Na třech místech v Dačicích – u altánku
místech v hodinových intervalech, tzn. odpovědět, zalistovali jsme ve zpěvníku
Vstup volný.
zámeckém
na věži
domě, kde u bratra Petra nějaký čas Pořádají: Městská knihovna Dačice, Záv 16:00, vv 17:00
a v 18:00 parku,
h, místa jsou
blízkoa vMoravské
národní písně, které v 19. století
žil –jese
můžete
zaposlouchat
Mikšíčkových
pohádek
sebe, takže
možné
je obejít
za odpoled- dosesbíral
František Sušil
a dále a
vepověstí.
Zpěvníku kladní umělecká škola Dačice, DS Tyl a Tyláne všechna.
Čtení začínají na všech místech
v
hodinových
intervalech,
tzn.od
v 16ček, Městské kulturní středisko Dačice. Akce
Horáckých písních po lidech sebraných
autora
Miloslava
Brtníka.
Devět
kačič
vyleDům čp.– 97
na
Havlíčkově
náměstí
v 17 – a v 18 hodin, místa jsou blízko sebe, takže je možné je obejítje podpořena z grantových prostředků JiČtení za
z Mikšíčkova
odpoledneživotopisu
všechna.Bublin- tělo z Dačic, Stůj jablůňko, ale i pohádková hočeského kraje – Podpora kultury.
Informace na www.mkdac.cz, knihovna@
ka ze života moravského v podání členů melodie Podvečer tvá čeládka a další zajídivadelního souboru Tyl Dačice. Kytarista mavé písničky nejen z našeho kraje obohatí mkdac.cz, tel: 384 422 397, 721 145 265.
a hráč na staré nástroje Karel Fleischinger čtení textů pohádek Matěje Mikšíčka. Hrají
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny
se zpěvačkou
Monikou
Dopitovou
vám
naČtení z Mikšíčkova životopisu Bublinka ze života moravského
bídnou romantické písně 19. století.
v podání členů divadelního souboru Tyl Dačice. Kytarista a hráč
Zazní písně Františka Maxe Knížete
Mámese
za zpěvačkou
sebou horké léto
tady září. A tak se i dačické kino vrací ke stálému
na astaré
Fleischinger
váma je
nabídnou
(1784-1940)
Franzenástroje
SchubertaKarel
(1797-1828)
pravidelnému
programovému
schématu.
První poprázdninovou projekcí bude
v úpravěromantické
pro zpěv s kytarou
písně od
19.Johanna
století.
v pátek 4. září od 19:00 h nový český film s Boleslavem Polívkou a Alenou MihuloKaspara Mertze (1806-1856).
vou – DOMÁCÍ PÉČE.
Monika Dopitová absolvovala Církevní
pera Rytmuse na vrchol hitparád. Vrcholy,
konzervatoř Opava v oboru sólový zpěv
u Barbory
Habustové.
V tomto
po-KLIPY KLAP, kterou vydala k výročíi když ne ty hudební, bude zdolávat také
Četba
pohádek
z oboru
knížky
kračuje na
Fakultě umění
Ostravské
univerknihovna.
Hudbu
z pohádek
zahraje flétnový soubor Základníhorolezec Radek Jaroš v dobrodružném
cestopisu CESTA VZHŮRU. A velkým filzity pod vedením Zlatice Berkyové. Praviumělecké školy Dačice pod vedením Richarda Šedy.
mo-vým příběhem je bezesporu také
delně se účastní pěveckých interpretačních
nová česká krimi GANGSTER KA, která se
kurzů staré hudby (Evelyn Tubb, Joel Frenechává volně inspirovat životem Radoderiksen). Pedagogicky působí na Lidové
Krejčíře.
konzervatoři a Múzické škole v Ostravě a na
Čtení pověstí z knížky KLIPY KLAP v podání herců z divadelníhovana
Zároveň se do našeho programu znovu
Základní umělecké škole duchovní hudby
souboru Tyláček. Možnost zakoupení knížky s věnováním.
vrací také oblíbené programové bloky. Už
ve Frýdku-Místku.
23. září od 10:00 h můžete znovu navštívit
Karel Fleischlinger
vystudoval
kytaru Barbora
na
Balady na harfu
zahraje
Hurťáková.
dopolední projekci, v neděli 27. září od 17:00
konzervatoři v Pardubicích ve třídě prof.
Vstup
h bude připraven animovaný film UUUPS,
Stanislava
Juřici, volný.
poté absolvoval Vysokou
NOE ZDRHNUL a poslední zářijovou středu
hudební školu Franze Liszta ve Výmaru
si na své přijdou návštěvníci filmového klu(Německo) pod vedením Prof. Rolanda ZiOd druhého zářijového týdne se pak bu, ve kterém uvedeme nový erotický film
mmera. V roce 1986 získal v mezinárodní
soutěži v Kutné Hoře v kategorii do 35 let bude promítat ve středu, v pátek a v neděli LOVE, a to rovnou ve 3D projekci.
A je toho mnohem víc, podrobnosti
první cenu a titul laureáta. První místo do- – tedy tak, jak jste byli zvyklí. A jak už to
sáhl téhož roku také v interpretační sou- tak bývá i v září budeme na našem plátně o našem programu najdete také na webu:
těži soudobé české hudby. Kromě mnoha vyprávět velké filmové příběhy. Ve filmu www.kinodacice.cz.
I na podzim se těšíme na vaši návštěvu.
koncertů doma i v zahraničí vytvořil řadu RYTMUS: SÍDLISKOVÝ SEN (9. září) budeme
Milan Krotký, 3D Kino Dačice
rozhlasových nahrávek. Působí pedagogic- svědky cesty známého slovenského rap-

Dům domu čp. 97 na Havlíčkově náměstí

Na co zajít do kina v září

Altán v zámeckém parku

Městská věž při farním kostele

pátek 4. září 2015 / 16 - 19 00
Pořádají: Městská knihovna Dačice, Základní umělecká škola Dačice, DS Tyl a Tyláček, Městské kulturní středisko
Dačice. Akce je podpořena z grantových prostředků Jihočeského kraje – Podpora kultury.
Kontakty a informace: Městská knihovna Dačice, www.mkdac.cz, knihovna@mkdac.cz, tel: 384422397, 721145265.
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
4. září, pátek, 19:00 h
DOMÁCÍ PÉČE, drama/komedie, 2D
90 min., česky, vstupné 110 Kč
6. září, neděle, 17:00 h
V HLAVĚ, animovaný, 3D
94 min., český dabing, vstupné 130 Kč
9. září, středa, 19:00 h
RYTMUS: Sídliskový sen, hudební, 2D
96 min., česky, vstupné 120 Kč

12. prosince, sobota, 19:00 h, hlavní sál MěKS

otevřeno 9:00 - 12:00 h a 13:00 - 16:00 h

koncert
předprodej vstupenek na Infocentru a v MěKS

13. září, neděle
VÝLET NA JINDŘICHOHRADECKÝ ZÁMEK

JAKUB SMOLÍK

Městské muzeum a galerie
6. září - 11. října
Výtvarná výstava

Zdeněk Šplíchal: intuice – cit - sdělnost
Slavnostní zahájení v neděli 6. září, 16:00 h
Výstavu uvede dr. Arnošt Pacola
Hudební doprovod telčské swingové trio

Netradiční prohlídka zámku plná zajímavostí (pozor i plná schodů) s PhDr. Václavem
Bisem, dopolední a odpolední část. Odjezd
v 9:30 h z Havlíčkova nám., oběd zajištěn,
návrat do 17:00 h, vstup na zámek volný.
Přihlášky: 384 422 493, 722 012 146.

Ostatní

11. září, pátek, 19:00 h
PIXELY, akční fantasy, 3D
100 min., český dabing, vstupné 130 Kč

6. září - 31. října

výstavní chodba muzea

12. září, sobota, 14:00 h, sportovní stadion
OLDA - OLYMPIÁDA DAČICKA
1. ročník rozpustilého klání družstev z místních částí a Dačic

13. září, neděle, 19:00 h
CESTA VZHŮRU, dobrodružný cestopis, 2D
100 min., česky, vstupné 100 Kč

12. a 13. září
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ
volný vstup do expozic a na výstavu

4. září, pátek, 16:00 - 19:00 h
MATĚJ M. PRO 21. STOLETÍ
kostýmovaná literárně hudební procházka
(podrobnosti str. 13)

16. září, středa, 19:00 h
SINISTER 2, horor, 2D
97 min., české titulky, vstupné 110 Kč
18. září, pátek, 19:00 h
GANGSTER KA, české krimi, 2D
100 min., česky, vstupné 120 Kč
20. září, neděle, 19:00 h
KURÝR - RESTART, akční, 2D
96 min., české titulky, vstupné 110 Kč
23. září, středa, 10:00 h
POHÁDKÁŘ, romantické drama, 2D
100 min., česky, vstupné 50 Kč
25. září, pátek, 19:00 h
GANGSTER KA, české krimi, 2D
100 min., česky, vstupné 120 Kč
27. září, neděle, 17:00 h
UUUPS! NOE ZDRHNUL, animovaný, 2D
86 min., český dabing, vstupné 90 Kč
30. září, středa, 19:00 h
LOVE, erotické drama, 3D
130 min., české titulky, vstupné 100 Kč/FK 120Kč

Městské kulturní středisko
26. září, sobota, 18:00 h, předsálí MěKS
COUNTRY V PŘEDSÁLÍ
Hrají Kořeni vod Kořena a přátelé
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno
9. října, pátek, 19:00 h, hlavní sál MěKS
SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA
vystoupí skupina JAVORY (Hana a Petr Ulrychovi) a pěvecký sbor KVÍTEK
vyhlášení Ceny města za rok 2014
předprodej vstupenek na Infocentru a v MěKS
25. října, neděle, 16:00 h, kostel sv. Vavřince
MUSICA SACRA
mezinárodní festival duchovní hudby
vystoupení pěveckých sborů
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Nahlédnutí do světa malých i velkých dětí
Na konci města a poněkud stranou zájmu veřejnosti stojí budova, která byla kdysi centrem volnočasových aktivit mládeže
i dospělých. Senioři s nostalgií zavzpomínají - Automotoklub, Svépomocná opravářská dílna, Aeroklub, HIFI-klub, Střelecký
klub, Klub výpočetní techniky, Klub elektroniky, Klub radistů, Autoškola, závody, soutěže a hlavně Klub modelářů. Slabost pro
modely letadel, autíček, vláčků, lodí, či tvorbu nejrůznějších figurek a věcí - provází nadšence po celý život, a překonává i nepříznivá životní období kdy se musejí uskromnit nebo uchýlit do zátiší domova. O to překvapivější je potom jejich dovednost,
když se dostane na veřejnost.

Modeláři, sporadicky využívající možnosti neziskové organizace
AVZO Centropen Dačice, což je nástupnická organizace bývalého Svazu pro spolupráci s armádou, se po dlouhé době rozhodli
uspořádat výstavu vlastnoručně vyrobených modelů dopravních
prostředků, bojové techniky a různých jiných věcí - výstavu určenou hlavně pro děti, aby jim ukázali, že existují i jiné zajímavé
aktivity než je zábava
s počítačem nebo vysedávání u televizoru.
A dá se tvrdit, že tyto
hračky pro dospělé
se dětem velice líbily,
a načasování výstavy
na měsíc červen pomohlo mnoha třídám
dačických základních
škol zpestřit poslední
vyučovací dny. Pozvánku na výstavu
vysílala dačická televize DATEL, obdivovat modely letadel
však mohlo mnohem více dětí kdyby
nám přístup neztížila
nečekaná
uzavírka
mostu přes řeku Dyji.
Pozvánku mimodačickým školám už proto organizátoři raději nerozesílali, přístup na
výstavu byl sice prodloužen až do konce července, zdarma, ale jen
v nedělních odpoledních hodinách.
Prosluněné prázdniny končí, školní budovy se připravují na přivíNáklad: 3100 výtisků

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

tání nových i těch už otrkaných žáčků, a mnohé z nich
by ráda přivítala i budova
na kraji města. Je pro ně
připravena dobře vybavená
modelářská dílna, náměty a rady mohou získávat
v Internetovém klubu, oživit
modely jim rádi pomohou
členové Klubu elektroniky
a o propagaci se postará FOTO-studio. Výtvarný klub by pak měl
zajistit, aby vyrobené modely ať už z papíru, ze dřeva, umělé hmoty či kovu, byly po barevné stránce na světové úrovni. Pro studenty můžeme založit jakýkoliv technický kroužek, i takový pro který nejsou ve školách vhodné podmínky, prostředky na to máme,
a smyslem naší činností je vychovat z dětí tak neuvěřitelně šikovné
občany, jací v Dačicích jsou. Vždyť proto dnešní dědkové před padesáti léty tuto budovu vlastníma rukama postavili.
Milan Bastl

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek
5. 9. , 9:00 h turnaj mužů Boglass za účasti družstev Třebíče, Rosic, Českých Velenic a Dačic
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
12. 9.

10:15 h

muži

Dačice - Čimelice

13. 9.

10:00 h

dorost

Dačice - Chotoviny

13. 9.

13:00 h

žáci

Dačice - Slávia Č. Budějovice

27. 9.

10:00 h

dorost

Dačice - M. Vožice

27. 9.

13:00 h

žáci

Dačice - Č. Velenice

Oddíl volejbalu:
2. 9.

17:00 h

Dačice - Jiskra Třeboň

21. 9.

17:00 h

Dačice - SK Hlincovka B

30. 9.

17:00 h

Dačice - SKP Č. Budějovice A

Oddíl SPV:
cvičení mužů - v Sokolovně každé pondělí od 20:00 h začínáme
31. 8.
ženy cvičí v Sokolovně každé úterý a čtvrtek od 19:15 h začínáme
1. 9.
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.
Výbor TJ Centropen Dačice

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: 9/2015, ročník čtvrtý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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