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Slavnostní požehnání darovaného hasičského vozidla
V sobotu 16. dubna byl v Dačicích na Palackého náměstí požehnán hasičský vůz CAS Mercedes Benz. Hasičský vůz byl darem
od dobrovolných hasičů z partnerského města ve Švýcarsku Urtenen-Schönbühl a byl přivezen do Dačic v únoru 2015. Dačičtí
dobrovolní hasiči museli auto upravit tak, aby splnilo všechny předepsané normy a mohlo být zařazeno do integrovaného
záchranného systému.

Slavnostního požehnání se účastnil ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek, senátor Miloš Vystrčil, představitelé krajského a okresního HZS ČR,
zástupci Policie ČR a především pět dobrovolných hasičů z partnerského města Urtenen-Schönbühl, pod vedením zástupce velitele
Markuse Düriga.
Před samotným požehnáním se na dačické radnici setkali všichni
hosté s ministrem vnitra a diskutovali o největších problémech
týkajících se záchranného integrovaného systému, o výstavbě
nové hasičárny pro dobrovolné hasiče a o uprchlické krizi. Ministr se na konci setkání podepsal do Pamětní knihy města Dačice
a následně se všichni odebrali na Palackého náměstí, kde bylo již
vše připraveno ke slavnostnímu požehnání. Po úvodním zahájení

Městským dechovým orchestrem pod vedením pana Milana Kubka, byl na náměstí zapálen malý papírový domeček. Po chvíli přijeli
dobrovolní hasiči s darovaným vozem a domeček uhasili. Oheň
nebyl veliký, ale hasiči naštěstí dojeli včas a ukázali staronový vůz
v akci. Následovaly projevy hostů a hasiči, kteří se nejvíce podíleli
na přestavbě darovaného vozu, byli za tuto práci oceněni.
A pak už došlo na samotné požehnání. Dačický farář Jaroslav
Pezlar měl krátké úvodní slovo a připomněl místa v Bibli, kde se
vyskytuje oheň. Předal veliteli dobrovolných hasičů medailonek
s vyobrazením sv. Benedikta, který bude vedle sv. Floriána dalším
jejich patronem, posvětil si vodu a pomocí jalovcové větvičky
postříkal celý vůz, i některé hasiče a požehnal jim v jejich práci.
Nakonec vychrstl zbytek svěcené vody na přední sklo auta, a tím
bylo požehnání dokončeno. A tak přejeme dačickým dobrovolným
hasičům, aby jim auto pomáhalo a sloužilo v jejich nelehké práci.
Návštěvníci ze Švýcarska byli velice rádi, že se mohli celé události zúčastnit a jako poděkování přivezli darem speciální odrůdu
jabloně, Bernské růžové jablko, která byla vyšlechtěna v roce 1870
v Bernském kantonu. Jedná se o jabloň určenou k pěstování ve
vyšších nadmořských výškách. Strom pak společně zasadili starosta města Karel Macků spolu s hasiči z Urtenenu - Schönbühlu
a s dačickými hasiči v areálu dačické hasičské zbrojnice.
A tak věříme, že vzájemná spolupráce bude i nadále tak úspěšná
jako doposud a v budoucnu se uskuteční další společné akce.
Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

Jak to vidím aneb je to i o pocitech
Jak to cítíte? To byla otázka, na kterou jsme získali odpověď díky pocitové mapě. Tu jsme zpracovali v rámci Fóra Zdravého
města společně s Univerzitou Palackého v Olomouci. Přítomným a následně i ostatním občanům města jsme navrhli pět oblastí
a všichni mohli vyznačit své pocity umístěním ať už skutečného, nebo pomyslného špendlíku do mapy města.
Po vyhodnocení se
ukázalo, že Dačičtí považují za zanedbané
hlavně autobusové nádraží, takzvaný „lesík“
u sportovního stadionu
a Kancnýřův sad včetně Palackého náměstí.
Když jsme se zeptali, kam by pozvali své známé, tak označili především zámecký park,
pomník kostky cukru, koupaliště, Palackého
náměstí, pizzerii a pro mě trochu překvapivě
i U Třech křížů. Právě lokalita U Třech křížů
ukazuje, že i za relativně málo peněz se dá
vytvořit velmi pěkné místo. Bojíme se na autobusovém nádraží, opět v „lesíku“, na Palackého náměstí a v okolí farního kostela. Volný

čas potom tráví obyvatelé Dačic hlavně v zámeckém parku, na koupališti, ve sportovní
hale, na Palackého náměstí, na stadionu
a opět U třech křížů. Nejradši to máme v zámeckém parku, v Kancnýřově sadu, U třech
křížů a v okolí kaskády rybníků.
Na průzkumu se podíleli jednak účastníci Fóra Zdravého města a jednak 130 lidí na
webu. Celkem bylo zaznačeno 1 264 bodů,
přičemž nejvíce jich bylo v kategorii „tady to
mám rád“ a nejméně ve skupině „tady je to
zanedbané“.
Poněkud netradiční průzkum nám přinesl
výsledky, se kterými budeme dál pracovat.
Myslím, že všichni vítáme rekonstrukci autobusového nádraží, která z tohoto místa opět
udělá důstojnou bránu do Dačic. Začínáme

uvažovat nad revitalizací kaskády rybníků
a doplnění tak oblíbené vycházkové trasy
o další prvky a atrakce. Pokud se jedná o „lesík“, chceme najít řešení, jak tento prostor
využít, aby se přesunul z kategorie „tady je
to zanedbané“ do kategorie „tady trávím
volný čas“. Se všemi pocitovými mapami se
můžete podrobněji seznámit na webových
stránkách města.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří obětovali svůj volný čas a zúčastnili se veřejného
fóra, nebo tvorby pocitové mapy. Úspěch
těchto akcí mě stále přesvědčuje o tom, jak
je přínosné spolu mluvit a jak je důležité mít
společný cíl, obzvlášť pokud tímto cílem je
další rozvoj našeho města.
Karel Macků, starosta
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Slovo místostarosty
Tento článek bych chtěl věnovat místní regionální železniční trati. Město Dačice
je členem Svazku obcí Železnice Kostelec – Slavonice. Dalšími členy jsou: Kostelec,
Třešť, Hodice, Sedlejov, Telč, Černíč, Peč, Cizkrajov a Slavonice. Možná potkáváte
vlak, když musíte stát před železničním přejezdem.
Určitě jste si všimli,
že zde nejezdí starý
motorový typ 810,
ale již více jak dva
roky moderní Stadler.
Já tuto trať využívám hlavně turisticky. V poslední době
chodím s rodinou
hodně na procházky.
A jelikož nechceme chodit pořád po Dačicích a chceme podporovat místní dráhu,
tak si občas zpestříme výlet jízdou vlakem.
Necháme se dovést na zastávku v blízkém
okolí a odtud pak pokračujeme pěšky zpět
domů. K tomu dobře slouží i dačické turistické infocentrum. I když jsem místní, tak si
zde rád nechám poradit a doporučit tip na
výlet. Neznám totiž všechna zajímavá místa
v okolí. A jak jste na tom s železnicí vy? Kolikrát jste za poslední rok jeli vlakem do školy, do zaměstnání, na návštěvu či na výlet?
Populárním turistickým tipem, jsou každoroční jízdy parním vlakem spojené s různými doprovodnými kulturními programy.
V letošním roce se bude začínat sobotou

30. 7. a končit nedělí 14. 8. Časy odjezdů
a příjezdů páry budou včas upřesněny.
Další rovinou regionální dráhy by mělo
být pohodlné dojíždění do škol a zaměstnání. Zde se snažíme jednat s Krajem Vysočina a Jihočeským krajem, aby příjezdy
vlaků do Dačic v ranních a odpoledních hodinách navazovaly na pracovní směny. Tím
chceme docílit, aby se lidé opět vrátili do
vlaků. Tato doprava je šetrnější k životnímu
prostředí. Navíc na silnicích a parkovištích
je již teď hodně aut. V březnu 2016 pracovníci Správy železniční dopravní cesty z Brna
společně s Policií ČR a zástupci MěÚ Dačice mapovali železniční přejezdy z důvodu
zvýšení bezpečnosti a předpokládaného
navýšení rychlosti vlaků. To bude sice obnášet různá omezení, ale bude se jednat
jen o nejméně frekventované přejezdy.
Město Dačice opět nezapomnělo poukázat
na nevyhovující šířku přejezdu v ul. Družstevní v Dačicích. Vím, že jsem neobjevil nic
nového, ale pro zachování místní dráhy to
jsou kroky správným směrem. Zda jsou to
utopistické myšlenky a snažení, ukáže čas.
Miloš Novák, místostarosta

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

Rada města

na své 38. schůzi konané 30. 3. 2016
mimo jiné:
• schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 2.000 Kč Dennímu centru Barevný
svět o.p.s., Třebíč
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
ve výši 1.500 Kč na podporu sportovních
aktivit dětí a mládeže od P. Nováčka
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2016
v těchto objemech: příjmy 969,50 tis. Kč,
výdaje 969,50 tis. Kč, financování 0,00 Kč
• schválila výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády
na č. p. 27/I v Dačicích“ včetně uzavření
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
Stavební huť Slavonice, spol. s r. o.
• schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem
„Restaurování sochy sv. Prokopa v Dačicích“ včetně uzavření smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem Danielem Chadimem ze Slavonic
• schválila podání žádosti o podporu z Operačního programu zaměstnanost na realizaci akce „Rozvoj systémů řízení kvality,
lidských zdrojů a strategií města Dačice“
• schválila uzavření smlouvy o dílo se
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společností Technické služby Dačice s.r.o.
na akci „Pořízení automatické závlahy
pro sportovní stadion“
• schválila podání přihlášky do grantového řízení v rámci poskytování finančních
podpor z Fondu ASEKOL na realizaci akce
„Kontejnerová stání Dačice a místní části“
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích – I. etapa“
• vzala se souhlasem na vědomí návrh
koncepce odboru kultury a cestovního
ruchu – oddělení kulturních aktivit od
1. 4. 2016
• schválila ceník služeb a pronájmů prostor, které bude Město Dačice poskytovat
veřejnosti od 1. 4. 2016 prostřednictvím
odboru kultury a cestovního ruchu –
oddělení kulturních aktivit
na své 39. schůzi konané 13. 4. 2016
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 4/2016
v těchto objemech: příjmy 525,57 tis. Kč,
výdaje 518,00 tis. Kč, financování -7,57 tis.
Kč
• schválila zápis do kroniky města Dačice
a do kronik místních částí Borek, Bílkov,
Hradišťko, Hostkovice, Chlumec, Malý
Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2015

Blahopřání
5. dubna oslavil 90 let pan
Jaroslav
Mátl.
Za město Dačice
mu přišli popřát
matrikářka Eva
Chňoupková,
starosta
Karel
Macků a místostarosta
Miloš Novák. Věříme, že byl oslavenec
návštěvou potěšen. Pan Mátl se těší
skvělé kondici a duševnímu zdraví.
Přejeme mnoho dalších šťastných let
ve zdraví a spokojenosti.
• schválila rozšíření sběru vytříděného
bioodpadu „přímo od zdroje“
• schválila rozdělení státní finanční podpory v celkové výši 1.015.000 Kč z Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2016 na
restaurování a opravu fasády starého
zámku, výměnu oken na měšťanském
domě č. p. 42/I, restaurování plastiky
sv. Prokopa a na opravu omítek ohradních zdí a nástupního schodiště kláštera
bosých karmelitek

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

na svém 10. zasedání konaném 20. 4.
2016 mimo jiné:
• schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016
v těchto objemech: příjmy 5.464,55 tis.
Kč, výdaje 3.825,75 tis. Kč, financování
-1.638,80 tis. Kč; rozpočtové opatření reaguje na skutečnost, že 31. 3. 2016 byla
ukončena činnost příspěvkové organizace MěKS Dačice a aktivity přebírá odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ
• schválilo vydání obecně závazné vyhlášky nového Požárního řádu města,
který upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě
• vzalo se souhlasem na vědomí problémy
občanů města, které byly naformulovány
29. února 2016 na Fóru Zdravého města
Dačice a MA21 a následně ověřeny sociologickou studií na reprezentativním
vzorku populace města
• schválilo směnu pozemků v obci Dačice
a k. ú. Malý Pěčín mezi městem a soukromými vlastníky pozemků, které jsou
součástí účelové komunikace Malý Pěčín
- Hříšice, která je dlouhodobě ve špatném
stavu, a jejíž oprava se připravuje
• schválilo bezúplatný převod pozemků
p. č. 153 a 155 z vlastnictví ČR - Státního
pozemkového úřadu na Město Dačice
• prodej pozemku v lokalitě Za Školou pro
stavbu rodinného domu p. č. 2945/30
o výměře 1343 m2 za kupní cenu 1.195.270 Kč
• schválila poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2016 pěti žadatelům;
poskytnuté úvěry jsou účelově vázané
k úhradě nákladů na opravy a modernizace bytového fondu
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Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 26. března přivítal místostarosta Miloš Novák společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města. Přivítány byly děti: Aneta Zábranská, Andreas Novák, Monika Tůmová, Ema Prokopová, Tereza Klimešová, Laura Lovětínská
a Jáchym Maršán.

Zdravé město Dačice a Městská knihovna Dačice se účastní mezinárodní kampaně

KOČÁRKOVÝ
A KOLOBĚŽ KOVÝ
PRŮVOD

31. květen
2016
PROČ V DAČICÍCH UPOZORŇUJEME NA NEBEZPEČÍ KOUŘENÍ?
V posledních letech můžeme sledovat v celé ČR i u nás v Dačicích zvýšený zájem
především mladých lidí o kouření cigaret. Chceme však vyvolat zájem o tento
celospolečenský problém a upozornit na něj.
Většina kuřáků si myslí, že ten, kdo kouří, je borec. Ale trend dnešní doby je jiný!

„IN“ je ten,
kdo nekouří!!!



Zkuste to i Vy, třeba
se Vám zlepší a změní
pohled na život a svět.

Pátek 27. května, 16:00 - 19:00 h, Městská knihovna Dačice

ZAHRADA TROCHU JINAK ANEB LETNÍ ČÍTÁRNA KNIHOVNY
16:00 - 16:45 h Blue Moon – koncert dětské rockové skupiny ZUŠ Dačice
17:00 - 18:00 h Listování - ODPAD (Andy Mulligan) - scénické čtení

Nikdy nevíte, co najdete! Rafael bydlí spolu se dvěma kamarády Gardem a Krysou na skládce odpadu v nejmenované
zemi připomínající Brazílii, jsou to děti ze slumu. Jednoho dne najde mezi odpadky tašku, v níž je 1100 peset, obrázek
a klíč. Tento nález v chlapcích zažehne touhu po dobrodružství, a tak se rozhodnou přijít na to, komu věci patří. Když to zjistí,
dozvědí se i o boji jednoho člověka se strašnou nespravedlností. To se však dozvědět neměli – brzy začne jít o život i jim.
Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela a Jiří Suchý z Tábora (alt. Věra Hollá).

18:00 - 18:30 h Taneční orchestr ZUŠ Dačice
16:00 - 19:00 h Dílnička a hry pro zdraví bez kouření pro rodiče s dětmi
KOMUNITNÍ ZAHRADA = detašované pracoviště městské knihovny

Půjčujeme deky, knihy, noviny, časopisy, stolní hry a hračky na pískoviště. Pohodlí při četbě
a relaxaci nabízí posezení u stolků a na dekách. Herní prvky a pískoviště jsou určeny dětem
do 10 let pod dozorem dospělého. Vjezd s kočárky možný, se zvířaty nemožný.
Zahrada je přístupná od května do září. Přijďte, těšíme se na Vás!

o pri
ˇ eme Vám pevnou vuli
ˇ odvykání si od kourení.
ˇ
Prej
PROVOZOVNY, KTERÉ NABÍZÍ V ÚTERÝ 31. 5. PROSTŘEDÍ BEZ CIGARETOVÉHO KOUŘE:

Bufet Pod Hruškou, Café Kostka, Cento Bar, Dačická kavárna, Hospoda Červený Vrch, Hospoda Dolní Němčice, Hotel Dyje,
Hostinec U Smrků Bílkov, Hotel Stadion, Kavárna Café Dalberg, Klub U Kořena, Kuželna TJ Centropen, Pizzerie U Veselého kmotra,
Restaurace U Koníčka, Restaurace Homolkův mlýn, Restaurace NO.20 Komenského, Restaurace U Malínků, Restaurace U Šuláků,
Sportcentrum Rockhill, Zahradní bufet Pod Věží

Mateřská škola Dačice pořádá v rámci
oslav Dne rodiny

KOČÁRKOVÝ
A KOLOBĚŽKOVÝ
PRŮVOD
sobota 14. května
Sraz - 14:00 h před MŠ B. Němcové,
Cíl - MŠ Bratrská
Doprovodný program:
cvičení u kočárků, koloběžkový slalom,
dětská diskotéka, zábavné aktivity,
malování na chodníku a další
Chcete strávit prima den plný zábavy,
smíchu a radosti? Anebo se prostě jen
chcete setkat s kamarády, kamarádkami
a zažít hromadu legrace? Oslavte s Mateřskou školou Den rodiny. Společně
s vámi si chceme připomenout jednu
zapomenutou sobotu roku 1949, kdy
se sešly rodiny a společně projely v kočárkovém průvodu Dačicemi. Aby naše
vzpomínka byla úplná, projděte půdy,
sklepy, stodoly a oprašte i dětská vozítka
z let dávno minulých. Vítáni jsou všichni,
s kočárky moderními i těmi retro. A když
nenajdete, stačí úsměv a dobrá nálada!

3

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 5/2016

www.dacice.cz

Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček

Informace o nebezpečí
výskytu kůrovce

Již v minulém volebním období padlo rozhodnutí, že se budou systematicky připravovat postupné rekonstrukce ucelených částí města. Jako první lokalita pro takovéto komplexní řešení byl zvolen Peráček. Zejména proto, že jsou zde z dřívějška zrekonstruované inženýrské sítě a přitom komunikace jsou ve velmi špatném
stavu a některé jsou dodnes nezpevněné. To vše by se mělo v budoucnu změnit.

Upozorňujeme, že v zastavěném
území Dačic i místních částí byl zaznamenán výskyt kůrovce. Z tohoto důvodu žádáme vlastníky pozemků, na
kterých se nachází dřeviny, zejména
smrky, o provádění opakovaných kontrol stavu dřevin.
Vzhledem
k extrémnímu
suchu a teplému počasí dochází v lesích,
zejména smrkových, ale i na pozemcích mimo les k šíření kůrovce. Příznaky napadení kůrovcem
jsou rezavění korun, odumírání celých stromů, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice,
závrty ve kmeni.
Zabránit šíření kůrovce lze pouze důslednou prevencí, která spočívá v časném zpracování pro kůrovce atraktivního dříví. Většinou
je třeba odstranit nejen stromy s odlupující
se kůrou, ale i stromy sousední, do kterých již
kůrovec také mohl nalétnout. Je vhodné místo výskytu kůrovce dále sledovat.
Provést kácení napadených dřevin je
možné dle platných právních předpisů.
Marcela Rehardtová,
odbor správy majetku

Tak jak to tedy všechno bude? Začnu
časovou osou. Celá stavba, která zahrnuje
ulice Na Sádkách, Na Jordánku, Na Peráčku, Pantočkova a část Havlíčkova náměstí,
je rozdělena do tří etap, z finančního pohledu do tří rozpočtových roků. Na letošní
rok je plánovaná I. etapa stavby s realizací
v ulici Na Peráčku, v části ulice Pantočkova
(ta s asfaltem) a v části Havlíčkova náměstí
(prostor parkoviště). Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, které by
mohlo být zakončeno uzavřením smlouvy
o dílo počátkem června. Od počátku června
do konce září budou probíhat vlastní stavební práce I. etapy. Pro obyvatele těchto
a přilehlých ulic to bude složité období, které bude od všech vyžadovat velkou dávku
tolerance, trpělivosti a pochopení.
Co bude stavba I. etapy obnášet po technické stránce? Především budou odtěženy
stávající vrstvy komunikace s odkopáním
podloží na projektovanou hloubku, tzv.
pláň. Do pláně budou zahloubeny rozvody
HDPE trubek pro budoucí optickou síť. Po
zhutnění pláně, případně po sanaci neúnosných míst, budou navezeny nové konstrukční vrstvy a po jejich zhutnění zhotovitel provede finální vrstvy – asfaltobetony
ve vozovce a kamennou dlažbu v plochách

lemujících vozovku. Součástí stavby budou
také vynucené přeložky některých inženýrských sítí, úpravy veřejného osvětlení,
úpravy zelených ploch a také nový systém
odvodnění komunikace, kde budou vzhledem k nevhodným spádovým poměrům
osazovány především liniové odvodňovací prvky. Nakonec budou osazovány nové
dopravní značky, které změní dopravní ráz
celé lokality – vznikne zde obytná zóna.
Na závěr bych chtěl upozornit na některá omezení, která stavba přinese během
výstavby. Hlavní omezení se budou týkat
provozu motorových vozidel. Ten bude
vzhledem k charakteru jednotlivých prací na stavbě často úplně vyloučen. Pěšky
bude možné stavbou omezeně procházet,
pokud možno raději jen nejkratším úsekem
stavby a samozřejmě pouze se zvýšenou
opatrností. A ještě připomenutí vlastníkům
nemovitostí, kteří si nejsou jisti životností svých přípojek, či mají konce dešťových
svodů vyvedeny na povrch komunikace,
aby si toto dali „do pořádku“ do zahájení
stavby. Do nových povrchů se po dobu 10
let od skončení stavby nepovolují žádné
zásahy.
Zdeněk Sedláček,
odbor dotací a investic

Rodáci a přátelé Dačicka!
Srdečně Vás zveme

na schůzku rodáků a přátel Dačicka,
kterou svoláváme
na čtvrtek 12. 5. 2016 od 16:00 do 19:00 h
do budovy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR,
místnost Státních aktů, Sněmovní 4.
Pokud znáte dalšího rodáka z Dačic
žijícího v Praze, který by měl zájem se
tohoto setkání zúčastnit,
informujte ho laskavě o konání této
schůzky.
Pro podrobnější informace ohledně setkávání můžete kontaktovat osoby uvedené níže.
koordinátor setkání:				
Ing. Kateřina Marková		
Jana Nováková		
Oldřich Cech
Městský úřad Dačice		
Zenklova 175		
Markušova 1630/69
Krajířova 27, Dačice 380 13		
182 00 Praha 8		
149 00 Praha 4
e-mail:podatelna@dacice.cz
Tel.: 739 076 180		
Tel.: 272 920 770
tel. 384 401 224						
mobil: 732 821 684
Těšíme se na shledání!

4

Výsadba stromů
a keřů na veřejných
prostranstvích
Vždy je třeba mít na paměti, že nevysazujeme malý stromek, ale vzrostlý
strom.
Vysazení jakéhokoliv stromu či keře je
jistě velmi záslužné, ale je nutné postupovat uvážlivě a zodpovědně. Každá dřevina
vyroste a její nevhodné umístění může do
budoucna znamenat problém. Ochrana
stromu bude podléhat zákonu o ochraně
přírody a krajiny a jeho odstranění lze realizovat pouze z důvodů určených platnou
legislativou.
Před vysazením dřeviny proto vždy berte
ohled na zájmy své i svého okolí. V případě
záměru vysadit strom na cizím pozemku, je
nutné mít souhlas vlastníka tohoto pozemku. Vlastnictví nemovitostí lze bezplatně
a volně dohledat na webových stránkách
katastru nemovitostí. Pokud vysadíte strom
bez souhlasu vlastníka pozemku, jedná se
o zásah do cizích práv, který je v rozporu
s občanským právem.
Upozorňujeme občany, aby se vyvarovali
výsadbě dřevin na pozemcích ve vlastnictví
města bez udělení souhlasu. Takto vysazené dřeviny budou muset být bez náhrady
odstraněny.
Monika Nováková, odbor správy majetku

www.dacice.cz

Problémy občanů Dačic pro rok 2016
Koncem února letošního roku se za účasti stovky občanů konal čtvrtý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21. Jeho cílem bylo získat podněty k dalšímu rozvoji města. Na samotném fóru nadefinovali účastníci šestnáct TOP problémů, které byly
následně ověřeny u široké veřejnosti.
Tyto podněty nebyly poprvé ověřeny celoměstskou
anketou, ale sociologickým
průzkumem. Ten pro nás
provedla odborná firma
MindBridge Consulting a. s.
na reprezentativním vzorku
dospělé populace města Dačice a místních částí (n = 600) metodou osobních rozhovorů, a to v průběhu měsíce

března. Tato studie nám tak efektivně
a objektivně zmapovala názory občanů na
nejvýznamnější problémy Dačic a místních
částí pro letošní rok.
Ověřené problémy pro rok 2016
(řazeny abecedně):
• Chybějící čajovna
• Chybějící lavičky na Palackého a Havlíčkově náměstí a Červeném Vrchu, WC
na Havlíčkově náměstí

Pocitová mapa Dačic - výsledky
Novinkou letošního ročníku Fóra Zdravého města Dačice a MA21, kterého se
účastnila přibližně stovka občanů, byla tvorba pocitové mapy.
Do papírové mapy
města v měřítku
1:10 000 vyznačovali
účastníci pocity vztahující se k určitému
místu pomocí pěti
barevných špendlíků.
Barvy reprezentovaly
tyto pocity: tady to mám rád, tady trávím
volný čas, tady je to zanedbané, tady se bojím a sem pozvu své známé.
Sběr dat probíhal i po skončení fóra
v termínu od 1. do 20. března formou online mapování. Pocity jsou sesbírány od
130 občanů přes webový formulář + od
účastníků fóra. Celkem bylo zaznamenáno 1264 bodů v pěti kategoriích. Nejvíce
jich bylo umístěno v kategorii „tady to
mám rád“ (363 bodů), kde byl nejčastěji

vyznačen zámecký park, dále Kancnýřův
sad, lokalita Tři kříže, kaskáda rybníků a
koupaliště. Nejméně bodů bylo umístěno
v kategorii „tady je to zanedbané“ (191
bodů), zde bylo nejčastěji označeno autobusové nádraží, lesík u sportovního stadionu a cesta myší dírou přes dřevěnou
lávku k MŠ Za Lávkami.
Výstupy z pocitové mapy budou zapracovány do Strategického plánu rozvoje
města Dačice na období 2016 až 2020. Více
informací včetně výsledných map k jednotlivým pocitům najdete na www.dacice.
cz v záložce Zdravé město a MA21, Fórum
ZM. Pocitová mapa byla vytvořena ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci
a Národní sítí Zdravých měst ČR.
Marcela Chvátalová, koordinátorka
Zdravého města Dačice a MA21

Novinky v bioodpadu
Město Dačice pro Vás ve spolupráci se společností FCC Dačice, s.r.o. připravilo
a technicky zabezpečilo svoz bioodpadu na celém území města. Speciální sběrnou
nádobu si mohou vyzvednout občané, kteří bydlí v rodinných domcích se zahradou a chtějí bioodpad dále třídit. V místních částech se způsob sběru bioodpadu
nemění.
Sběrné nádoby na bioodpad budou připraveny k vyzvednutí v areálu společnosti FCC Dačice s.r.o. (ul. U Stadionu 50/V)
vždy ve všední dny od 7:00 do 16:00 hod. Nádoba bude vydána
zájemcům po předložení občanského průkazu a složení vratné
kauce ve výši 200 Kč.
Jak bude svoz bioodpadu probíhat?
Pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen 10. května 2016
a následně bude probíhat od vašeho rodinného domu
v úterý každý týden. Nádoby musí být připraveny v den svozu
nejpozději do 6:00 hodin ráno. V červenci a srpnu nebude svoz
bioodpadu probíhat.
Jak funguje sběrná nádoba na bioodpad a co do ní patří?
I když se sběrná nádoba na první pohled podobá klasické ,,popelnici“, její vnitřní konstrukce je zcela odlišná. Díky této konstrukci nedochází k zahnívání odpadu, bioodpad
vysychá přímo v nádobě, tudíž ztrácí svůj objem a uvolňuje prostor pro další rostlinný materiál.
Případné dotazy zodpoví:
FCC Dačice, s.r.o. – 384 420 001
RNDr. Jaroslav Horák, MěÚ Dačice – 384 401 281

• Chybí odborné ambulance (urologie,
revmatologie) a nedostatečná kapacita
stávajících (oční, ortopedie)
• Opravit místní komunikace D. Němčice Hostkovice, D. Němčice – Kostelní Vydří,
v Bílkově, Malém a Velkém Pěčíně aj.
• Revitalizace kaskády rybníků nad
Vraždou
• Turistický informační systém (popisky
památek, vycházkové trasy apod.)
• Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež
• Vybudovat cyklostezky Dačice – Bílkov,
Toužín – Urbaneč, Toužín – křižovatka
na Lidéřovice
Děkujeme všem občanům a příznivcům
Zdravého města Dačice a MA21 za spolupráci při určení problémů a příležitostí
města pro rok 2016. Kompletní zpráva ze
sociologického průzkumu je zveřejněna
na www.dacice.cz v záložce Zdravé město
a MA21, Fórum ZM. Akce byla realizována ve
spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.
Marcela Chvátalová, koordinátorka
Zdravého města Dačice a MA21
--- inzerce ---

Firma HM-Metal s.r.o. přijme zaměstnance
do obchodního oddělení na pozici

VEDOUCÍ OBCHODNÍHO
ODDĚLENÍ
Požadavky:
Komunikační schopnosti
Zkušenosti s vedením obchodního týmu
Schopnost týmové i samostatné práce
Manažerské předpoklady
pro výkon vedoucí funkce
Organizační a řídící schopnosti, rozhodnost,
odpovědnost, flexibilita, spolehlivost
Vysoké pracovní nasazení
Schopnost reálně plánovat a rozvrhnout si
priority práce
Znalost německého jazyka výhodou
Hlavní pracovní náplň
Řízení obchodního oddělení
Dohled nad zpracováním obchodních zakázek
Řízení týmu obchodníků pro zahraniční
i tuzemské partnery
Analýza obchodních výsledků a reporting
Přijímání a vyřizování objednávek
Tvorba cen a cenových nabídek
Komunikace se zákazníky
Nabízíme
Služební automobil
Zajímavé finanční ohodnocení
včetně firemních benefitů
Roční prémie
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný
životopis na e-mailovou adresu:
petr.hecka@hm-metal.cz

5

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 5/2016

www.dacice.cz

Městská knihovna vyhrála
Biblioweb 2016
V pondělí 4. dubna se konalo slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2016 na konferenci ISSS 2016 v Hradci Králové. Městská knihovna Dačice si odvezla 1. místo v kategorii knihoven
v obcích do 15 tisíc obyvatel.

PRONÁJEM
VOLNÉHO BYTU

Byt č. 11 v domě 175/I ul. Bratrská v Dačicích o velikosti 1+0
místnost

m2

místnost

m2

pokoj

22,50

WC

1,30

předsíň

4,60

lodžie

1,50

koupelna

3,50

sklep

1,50

celkem

34,90

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s tím ze zájemců,
který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádostí: 13. 5. 2016 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov, č. dveří 108 nebo
109, Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.
Webdesigner P. Kamír, ředitelka knihovny Z. Chadimová, místostarosta Dačic M. Novák a předseda Svazu knihovníků R. Giebisch
Webové stránky knihovny se mohou pochlubit již čtvrtým
desingnem za dobu svého provozu. Webdesignerem této i předcházejících dvou verzí je Pavel Kamír - www.camus.cz, který je
i designerem stránek knihovny ve Slaném, která vyhrála první místo
v kategorii měst do 30 tisíc obyvatel.
(red)

Automatická závlaha pro stadion
Rada města Dačice schválila ve středu 30. března
2016 uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby
Dačice s. r. o. na pořízení automatické závlahy pro sportovní
stadion v Dačicích.
„Jelikož stávající zavlažovací systém je řešen pouze přenosnými
postřikovači, je již zastaralý a vyžaduje hodně času pro obsluhu,
bude pořízena nová automatická závlaha, která bude spočívat v instalaci automatické závlahy a vybudování nové čerpací stanice. Na
hřišti bude rozmístěno celkem 13 postřikovačů – 3 v centru hrací
plochy a 10 po obvodu hřiště,“ informoval starosta Karel Macků.
Dále starosta doplnil, že na realizaci této akce byla podána žádost
o grant z dotačního programu Jihočeského kraje na podporu sportu. Požadovaná dotace činí 80 % z celkových nákladů. Předpokládá
se, že projekt by měl být zrealizován do konce července tohoto roku.
Monika Hlavová, útvar tajemníka

Restaurování sochy sv. Prokopa
Rada města schválila výsledek hodnocení veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „Restaurování sochy sv. Prokopa
v Dačicích“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Danielem Chadimem ze Slavonic.
Dle sdělení starosty města Karla Macků byla socha v roce 2015
přemístěna z původního místa kvůli rekonstrukci mostu přes řeku
Moravská Dyje na přechodnou dobu do venkovního atria radnice
v Dačicích. Po výběru vhodného zhotovitele může být zahájeno
její restaurování. V současné době je totiž socha napadena vrstvou
biologického nárůstu, lišejníky a mechy, dále jsou místy tmavá depozita a samotný kámen je již značně navětralý. V pravé ruce chybí
také křížek, po kterém se dochoval pouze otvor.
„Restaurování bude financováno z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón
ve výši 100 % celkových výdajů na akci a předpokládaný termín
dokončení prací je říjen letošního roku,“ doplnil starosta Karel
Macků.
Monika Hlavová, útvar tajemníka
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Služby sociální prevence
– raná péče
V seriálu o sociálních službách jsme již čtenáře seznámili se sociálním poradenstvím, všemi službami sociální péče
a budeme pokračovat službami sociální prevence. Jsou to
služby, které pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob.
Příčiny sociálního vyloučení mohou být různé (krizová životní situace, životní návyky a konfliktní chování, znevýhodňující sociální prostředí, ohrožení trestnou činností aj.) Služby
sociální prevence mají napomáhat k překonání nepříznivé
sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.
První službou sociální prevence je raná péče. Jde převážně o terénní sociální službu, která je doplněná ambulantní formou. Raná
péče je určená zdravotně postiženým dětem do 7 let a jejich rodičům. Je poskytována bezplatně. Pracovníci rané péče pravidelně
dojíždějí do rodiny, někdy je však vhodné, aby rodina navštívila
středisko rané péče, kde se může poradit s různými členy pracovního týmu (speciální pedagog, sociální pracovník, psycholog apod.).
Raná péče poskytuje tyto základní činnosti:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Občané Dačic a okolních obcí nejčastěji využívají ranou péči
těchto poskytovatelů:
• APLA Jižní Čechy, z.ú.: Jírovcova 1339/43, 370 01 Č. Budějovice 1,
tel.: 608 666 168, http://jc.apla.cz/. Služba je zaměřená na osoby
s poruchou autistického spektra.
• I MY, o.p.s.: tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav, tel.:
776 028 955, www.imy-sdruzeni.cz. Služba je zaměřená na osoby
s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením.
• Středisko rané péče SPRP Č. Budějovice: Kněžská 410/8, 370 01
Č. Budějovice, tel.: 385 520 088, www.ranapece.cz. Služba je zaměřená na osoby se zrakovým nebo kombinovaným postižením.
• Středisko rané péče Tamtam Praha: Hábova 1571/22, 155 00 Praha
5 – Stodůlky, tel.: 251 510 744, www.tamtam-praha.cz. Služba je zaměřená na osoby se sluchovým nebo kombinovaným postižením.
Článek poskytuje pouze základní informace o rané péči. Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na konkrétní poskytovatele,
nebo na sociální pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Dačice,
Neulingerova 151/I – kanceláře č. 209 L. Nejedlá a 210 I. Vašíčková,
kde poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle se zaměříme
na telefonickou krizovou pomoc.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice
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Ukliďme Dačicko – dobrovolníci
sesbírali přes 1,6 tuny odpadu

AUTA NECHTE DOMA – přijeďte na in-line bruslích, koloběžce,
odrážedlech, kole či na všem, co se točí na vlastní pohon

Likvidace černých skládek, sesbírání odpadků a zkrášlení
okolí, ve kterém žijeme. To byl cíl dalšího ročníku celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.
I my v Dačicích jsme
se k této úklidové akci
prostřednictvím
projektu
Zdravé město Dačice a spolupráce společnosti FCC Dačice mohli zapojit. V termínu
od 4. do 16. dubna probíhal
úklid na území města Dačice
a místních částí. Za tuto dobu
se podařilo dobrovolníkům
sesbírat neskutečných 1 625
kilogramů nepořádku. Nejedná se ovšem o konečná čísla,
někteří občané se koncem

dubna k úklidu ještě chystají.
V tabulce uvádíme přehled organizovaných úklidů a množství sesbíraného odpadu:
ORGANIZÁTOR

MNOŽSTVÍ

Bílkov (úklid proběhl 27. 4. až po uzávěrce zpravodaje)
Dolní Němčice

30 kg

Hostkovice

220 kg

Chlumec

50 kg

Katolický dům Dačice

40 kg

Malý Pěčín

250 kg

Městský úřad Dačice

370 kg

MŠ Dačice – vytříděno v kontejnerech

10 kg

Povodí Moravy

60 kg

Skate park

100 kg

SOUzas Dačice

20 kg

SŠTO Dačice

110 kg

THK Dačice

350 kg

ZŠ Dačice B. Němcové

15 kg

CELKEM

1 625 kg

Výše uvedený seznam organizátorů dokládá to, že se dokáže
domluvit a sejít parta lidí, která se s dobrým úmyslem a dobrou
náladou postará o to, abychom si dokázali užívat nastupující jaro
v plných barvách bez odhozeného nepořádku. Uvědomujeme si,
že i mezi Vámi ostatními je řada lidí, kteří neorganizovaně vzali
tašku a posbírali nepořádek v místech, kam rádi chodívají na procházky, za což moc děkujeme.
Vzhledem k tomu, že jsme se často setkávali s odhozenými
pneumatikami, chtěli bychom upozornit, že každý občan s trvalým
bydlištěm v Dačicích a místních částech může využít Sběrný dvůr
společnosti FCC Dačice v ulici U Stadionu 50/V. Zde mohou lidé
bezplatně odevzdat pneumatiky, elektrozařízení či další objemný
odpad.
Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a energii, kterou do úklidové práce vložili. Velké poděkování za organizační
zajištění patří také společnosti FCC Dačice, která poskytla pracovní
pomůcky a zajistila svoz sesbíraného nepořádku.
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21

DEN
BEZ AUT

Neděle 22. 5.
14 – 17 h

Program

ulice Kapetova
Dačice

 Prezentace prostředků ekologické dopravy
 Zábavné sportovní soutěže pro děti i dospělé (dopravní prostředek
na vlastní pohon s sebou)
 Stánek BESIP, Policie ČR a Městské policie Dačice
 Podpora bezpečnosti dětí v rámci dopravy
 Občerstvení zajištěno
Kampaň Zdravého města Dačice, jejímž cílem je vyvolat zájem k omezení
automobilové dopravy a poukázat na přijatelnější způsoby dopravy.

SMS INFOKANÁL
upozornění na změny

- bylo změněno tel. číslo pro registraci:
registraci provádějte nyní na tel. číslo 736 301 599
- registrovat se lze nově i on-line na internetových stránkách http://www.infokanal.cz/cweb/reg/DACICE.
Odkaz naleznete také na www.dacice.cz
--- inzerce ---

Pro naše pracoviště v Českém Rudolci hledáme samostatnou
a organizačně schopnou osobnost s praxí na pozici

Projektant – konstruktér,
samostatný projektant na HPP
Popis nabízené pozice:
- projekce mycích linek pro strojírenský a potravinářský průmysl

- projekční a konstrukční činnost při výrobě mycích linek, tvorba projekčních podkladů, dispozičních výkresů, 3D modelů atd.
- vedení projektů, hlídání termínů

Požadujeme:
- střední průmyslová škola strojní nebo VŠ strojní,

- praxe ve srovnatelné funkci
- znalost NJ nebo AJ výhodou, znalost AutoCad nebo Solid Edge, popř.
jiného programu, flexibilita, schopnost pracovat samostatně, dobré
koordinační a komunikační schopnosti
NERKON s.r.o., Ing. Jiří Burda, e-mail: burda@nerkon.cz
--- inzerce ---

Pro naše pracoviště v Českém Rudolci
hledáme samostatnou a organizačně
schopnou osobnost s praxí

na pozici Údržbář na HPP
bližší informace: NERKON s.r.o.,
sekretariát02@nerkon.cz,
tel: 702 164 860
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Nerozumím euro-unijní umanutosti kvótami! Dačická zemědělka ve
Slavonicích bodovala
S lítostí v srdci parafrázuji citát z klasika „Je cosi shnilého v unii evropské“.

Důvodem mého rozladění je rezoluce Evropského parlamentu ze dne 12. dubna
podporující trvalé kvóty přerozdělení utečenců a zavedení jednotného azylového
systému v rámci celé EU. Jsem ale rád, že česká vláda toto dlouhodobě kritizuje
a odmítá s argumentem, že mechanismus kvót nefunguje a migrační krizi neřeší.
Nakonec jsme toto v posledních dnech poznali i v českém reálu.
Zmiňovanou rezoluci
považuji nejen za další
z otevřených výzev k přijetí nefungujícího způsobu řešení migrační vlny
valící se měsíce na Evropu, ale především za „poplivání“ státní suverenity.
A to všech osm a dvaceti zemí EU! V březnu jsem se zúčastnil odborného semináře
„Otázky státní suverenity v 21. století“ pořádaného ve Sněmovně, na kterém vystoupili
bývalí i současní soudci Ústavního soudu,
přední čeští politologové a sociologové.
Ačkoli jsem setrvalým zastáncem Evropské unie jako uskupení evropských států,
umožňujícího mj. i volný pohyb osob, zboží
a kapitálu, musel jsem v průběhu tohoto semináře několikrát překvapeně pozvednout
obočí... Alarmující pro mne byla například
informace, že dokonce i němečtí soudci již
dnes polemizují o tom, zda Angela Merkelová svou více než vstřícnou imigrační politikou neporušila ústavu SRN. I kdyby neporušila, nepovažuji její přístup za rozumný
a především odpovědný vůči své zemi
a celé Evropě. V kontextu všech dosavadních zkušeností s migrační krizí proto skutečně nerozumím setrvalému prosazování
kvót. Vždyť ani v Německu nejsou schopni
zajistit, aby se imigranti usazovali a nadále
zůstávali v menších obcích a městech, která ale dle jejich vybíravého názoru nejsou
to „správné“ Německo. Tím pravým, novým, německým domovem je pro ně tedy
nejspíš pouze Berlín, Bonn, či další dvě tři
velká města. O ostatní německé „destinace“
není ze strany utečenců zájem... Chtějí tedy
sami Němci použít politiku kvót i na přerozdělování uprchlíků v rámci svého území?
Vrátím-li se k suverenitě státu, pak pro mne
suverenitu zajišťují hranice, které je v případě nutnosti třeba bránit, čímž stát ochrání
nejen své území, ale především své občany.
Dnes je tedy nutné zaměřit se v rámci záchrany EU, ochrany všech členských států
a zejména obrany práv obyvatel těchto
zemí na efektivní obranu hranic Schengenského prostoru. Kontroly na hranicích již
zavedli v Dánsku, Švédsku, Rakušané kontrolují vstup na své území přes Brennerský
průsmyk... To je správné! Ale v Bruselu se
řeší kvóty!? Mám z toho pocit, jako kdyby
ti, kteří problém zavinili, dnes říkali: Zavinili
jsme problém, vyřešte to! A v této diskusi
nepovažuji za férové ani argumenty ověnčené výrazy jako solidarita apod. Schengen
je nutné bránit! Ano, nelze pouze postavit

8

kolem EU vysoké ploty, je nutné pomoci
zemím na hranici Schengenu. Humanitárně, organizačně, vojensky atd. Je nutné zaměřit se na pomoc při řešení krize v místě
vzniku konfliktu! Je nutné pomoci těm, pro
které naše pomoc znamená záchranu života! Je nutné zaměřit se na skutečně objektivní rozlišování uprchlíků a ekonomických
migrantů! Je nutné modernizovat a důsledně aplikovat návratovou politiku! Ale je to
správné řešení – „výpalné“ pro Turecko?
Kde máme záruku efektivnosti této „investice“? Nebude se dále zvyšovat dle libovůle
Turecka? Není to precedens a nedojde k situaci, že i další např. africké země nepřijdou
s nabídkou „za takovou pěknou kulatou,
ale především vysokou sumičku k vám do
Evropy nebudeme pouštět lidi od nás...“.
Kdy toto všechno v Bruselu pochopí? Kdy
se euro-unijní elity probudí? Zatím stále
ještě spí zhruba polovina europoslanců, ale
jsem rád, že naše země patří k těm, které
mají od začátku k uprchlické krizi jasný názor a apelují na zdravý rozum ostatních. A já
věřím, že zdravý rozum zvítězí!
Jan Bartošek

Celkem jsem nakonec včetně předsedy českého Senátu Milana Štěcha
a předsedy Spolkové rady Rakouské
republiky Josefa Sallera napočítal 29
členů českého a rakouského parlamentu. K tomu 2 velvyslanci, 3 hejtmani
a dva předsedové spolkových sněmů.
Z hlediska účasti politických představitelů
na historicky prvním setkání ve Slavonicích
můžeme být spokojeni. Rovněž tak obstáli
hostitelé. Spokojenost byla s ubytováním
i stravou, kterou zajistili studenti a učitelé
ze SOU zemědělského a služeb Dačice.
Moc dobře se mi poslouchalo, když
zkušený a často velmi vybíravý a náročný
protokol Senátu vyjádřil s prací a odborností
studentů dačické školy a kvalitou a pestrostí
nabízené stravy velkou spokojenost.
Přestože bych osobně uvítal podporu našemu příhraničí vyjádřenou například
i společným memorandem nebo prohlášením, jsem nakonec s výsledkem setkání spokojen. Setkání úspěšně proběhlo
a Slavonicko a částečně také Dačicko a jejich
potřeby se dostaly hlouběji do povědomí
celé řady dalších významných osobností.
Osobně si myslím, že to není úplně málo
a že toho lze v budoucnu z hlediska hledání
podpory rozvoje Slavonicka a Dačicka dobře
využít.
Miloš Vystrčil, senátor

Na Věru Špinarovou čekala JAWU 250

Ve čtvrtek 14. dubna měla v Dačicích koncert Věra Špinarová. Populární zpěvačku přivítala skupinka fanoušků, kteří přijeli na nádvoří ke kulturnímu středisku na
historických motorkách značky Jawa. Samozřejmě mezi nimi nechyběla ani ta bílá
JAWA 250, jejíž majitel Michal Křížek touto akcí zpěvačku mile překvapil. Věra Špinarová pak na památku jeho motocykl podepsala.
(red)

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

využijte výrazných sezonních slev

… nyní je nejvhodnější doba
k nákupu uhlí

Hnědé uhlí:
Bílina (Lednice) – kostka, ořech I., ořech II.

Brikety:
Record 4“ 10 – 11 cm, Union 3“ 7 – 8 cm,
Record 2“ 5 – 6 cm

Černé uhlí:
Kostka, ořech I., kovářské, koks

Brikety dřevěné:
balení po 25 kg

Dále nabízíme
PÍSEK, OBLÁZKY

L P G – pro pohon motorových vozidel

Autodoprava

PROPAN-BUTAN – láhve 2 a 10 kg

Bližší informace:
Drobný prodej:

Pondělí – Pátek
Sobota

7.00 - 16.00 hod.
7.30 - 12.00 hod.

Doprava od 10 q ZDARMA
Adresa provozovny:
Učňovská 534/V
380 01 Dačice

krásný úsměv

DENTÁLNÍ
HYGIENA
V DAČICÍCH
Veronika MARKOVÁ, DiS.

dentální hygienistka
Strojírenská 160, objednávky: 606 221 479

zdravé zuby
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Trojnásobně zlatý čtvrtek
Čtvrtek 7. dubna byl pro naši školu mimořádným dnem, málokdy se totiž poštěstí,
aby v jeden den přivezli naší žáci ze tří různých soutěží tři prvenství:
• 1. místo v talentové soutěži žáků v psaní
na klávesnici
• 7. dubna se v Jindřichově Hradci na tamější OA konala talentová soutěž žáků
ZŠ v psaní na klávesnici.
Soutěže se zúčastnilo 18 žáků ze 6
škol. Lenka Riedlingová (IX. A) potvrdila svoji vynikající formu a zvítězila. Karel
Müller (IX. A) společně s Jakubem Dvořákem (VIII. A) obsadili krásné čtvrté a páté
místo.
Jitka Krejčí

Ukliďme Dačicko!
Ve středu 6. dubna jsme se se žáky VIII. B
zapojili do celorepublikové akce a pomohli
jsme posbírat odpadky v našem městě.
Nebyli jsme lhostejní ke svému okolí
a udělali jsme něco pro Dačice. Přispěli jsme
k tomu, aby se naše město stalo příjemnějším
místem pro život. Obrátili jsme se na společnost FCC Dačice, která nám poskytla pomůcky a zajistila odvoz shromážděného odpadu.
Jitka Krejčí

Zlaté volejbalistky

Nováčková, Julie Pechová a Vít Škarek. Žáci
VI. B (Patrik Javůrek, Alžběta Šedová a Iva
Valová) a VIII. B (Jan Dvořák, Šimon Krechler
a Radek Kubeš) si podrobně „zmapovali
terén“ a soupeřům dali jasně najevo, že se
s nimi v příštím roce musí také počítat.
Vítězný tým čeká ještě Celostátní finále
v Praze.
Stanislava Dvořáková
Čtvrteční dopoledne 7. dubna se pro
naše volejbalistky stalo neobyčejným. Díky
své bojovnosti, velké snaze a skvělé atmosféře, která v našem týmu panovala, dosáhla děvčata na první místo v okresním kole
volejbalového turnaje v Jindřichově Hradci.
O vítězství a postup do krajského kola se
zasloužily:
Veronika Kučerová (VIII. B), Klára Křížová
(VIII. B), Gabriela Boudová (VIII. B), Martina
Fuková (VIII. B), Tereza Dvořáková (IX. A),
Markéta Němcová (IX. A), Veronika Kejvalová (IX. A) a Tereza Krejčová (IX. B).
Jana Špičková
Vítězství v krajském kole vědomostní
soutěže EUROREBUS!
Čtvrteční úspěchy našich žáků ve volejbale a psaní na klávesnici korunovali žáci
VII. B, kteří v krajském kole soutěže školních
tříd EUROREBUS vybojovali zlatou medaili
a s přehledem postoupili do celostátního
finále, které se uskuteční 6. června v Praze.
Jaká byla cesta k úspěchu?
V průběhu školního roku sbírali žáci jednotlivých tříd body v rámci internetové
části soutěže. Třídy, které nasbíraly největší
počet bodů, postoupily do krajského kola
v Českých Budějovicích, kde kolektiv třídy
reprezentovali vždy 3 delegovaní žáci. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: ZŠ 01 (šestá
a sedmá třída ZŠ a odpovídající ročníky
gymnázií) a ZŠ 02 (osmá a devátá třída ZŠ
a odpovídající ročníky gymnázií). Kategorii
ZŠ 01 ovládli žáci VII. B ve složení Daniela
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Dačický datel 2016

Tak jako každý rok vyhlašujeme soutěž
v psaní na klávesnici v disciplíně ZAV HOUBAŘ. K účasti zveme žáky ZŠ a SŠ z Dačic
a okolí.
Do soutěže není třeba se přihlašovat předem, výkony jednotlivých účastníků jsou
automaticky generovány, pro sestavení výsledkové listiny je pak ale třeba zaslat kontaktní údaje (jméno, příjmení, rok narození, bydliště, školu a telefon) nasko.krejcij@
seznam.cz. Do předmětu uveďte prosím:
DAČICKÝ DATEL 2016.
Soutěž končí 16. června 2016 ve 12:00 h.
Podrobnosti o hře najdete na http://
www.zav.cz/clanek/80-zav-houbar.html
Případné dotazy ráda zodpoví a na pěkné výsledky se těší Mgr. Jitka Krejčí.
Úspěšná řešitelka soutěže Matematický
klokan 2016
Každý rok se naši žáci (stejně jako na jiných školách) zapojují do mezinárodní soutěže Matematický klokan, které se v současnosti účastní na dva a tři čtvrtě milionu
soutěžících ze 30 zemí Evropy.
Potěšil nás výsledek Julie Pechové
(VIII. B), která se ve své kategorii umístila na
11. místě mezi 774 účastníky z okresu Jindřichův Hradec. Stejného počtu bodů (88)
jako Julie navíc dosáhli i řešitelé na 9. a 10.
místě.

Turnaj žáků prvního stupně v přehazované a kopané
Ve středu 23. března jsme uspořádali v naší škole již III. ročník turnaje žáků
1. stupně v přehazované a kopané. Turnaje
se zúčastnily i školy z okolních obcí Budeč,
Budíškovice, Český Rudolec a Staré Hobzí.
V přehazované soutěžilo 6 družstev
a v kopané 7 družstev. Vítězem přehazované byly čtvrťačky z naší školy, druhé místo
obsadili žáci z Budče a na třetím místě se
umístily dívky z Budíškovic. Vítězem v kopané byli naši čtvrťáci, na druhém místě se
umístili žáci z Budíškovic a třetí místo obsadili páťáci z naší školy.
Děkujeme sportovcům a všem zúčastněným za pěkně strávené sportovní dopoledne a těšíme se opět za rok.
Jitka Chvátalová, Marie Urbánková
a Jana Chvojsíková

Dačičtí senioři
bilancují
Svaz tělesně postižených uspořádal
26. března v hotelu Stadion výroční
členskou schůzi. Účast byla opravdu
veliká. Sešlo se nám celkem 133 členů
naší organizace a hostů.
Pozvání přijali starosta Ing. Karel Macků,
slečna Vašíčková – pracovnice sociálního
odboru, ředitelka VZP J. Hradec paní Kostková, vedoucí STP pro ČR se sídlem v Praze
paní Klasnová.
Zhodnotili jsme činnost v loňském roce.
Seznámili jsme členy s akcemi, které budeme pořádat letos. Plán akcí najdete ve skříňce na náměstí proti Kulturnímu středisku.
V letošním roce jsme již v únoru pořádali
odpolední čaje s masopustním průvodem.
V březnu a dubnu jsme uspořádali krásné besedy s cestovateli panem Čeloudem
o Maroku a panem Trčkou o Jižní Americe.
Bylo to vždy krásné odpoledne. Dále naši
členové navštívili divadelní přehlídku Dačické kejklování a divadelní představení
Zvonokosy v Horáckém divadle Jihlava.
Na každé akci je krásná návštěvnost. Děkujeme našim členům, že mají zájem tyto
akce navštěvovat. Chceme Vás pozvat na
odpolední čaje 30. dubna do Hotelu Stadion ve 14:00 h.
František Stejskal, předseda organizace

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského

Účastníme se dovednostních a vědomostních soutěží a máme
výborné výsledky
• Zeměpisná olympiáda - krajské kolo, České Budějovice. Naši
školu reprezentoval M. Urbanec, žák 7. A třídy, který se umístil na
krásném 4. místě.
• Ekománie - republikové kolo, Třeboň. Environmentální soutěž
s názvem EKOMÁNIE, F. Novák, žák 9. B třídy, se umístil na krásném 7. místě. Blahopřejeme k hezkému umístění a děkujeme za
výbornou reprezentaci.
• Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo, J. Hradec. Vyslali
jsme V. Syrovátku, žáka 9. B třídy, Vít se v konkurenci 19 žáků
umístil na pěkném 9. místě.
• Chemická olympiáda - okresní kolo, J. Hradec. Těžké úkoly
okresního kola chemické olympiády zvládl žák IX. B J. Kohout
opravdu výborně a přivezl krásné druhé místo.
• Olympiády v anglickém jazyce – krajské kolo, Č. Budějovice.
Naši školu a zároveň okres J. Hradec reprezentovala K. Macků ze
třídy 9. B. Obrovskou radost tak máme z jejího čtvrtého místa.
• PHOTOCONTEST – fotografická soutěž, Praha. Máme velkou radost z toho, že právě fotografie T. Čejnové, žákyně 9. A, nazvaná
„Horská mlha” byla vybrána odbornou porotou do celostátního
finále, do kterého bylo zasláno celkem 1467 soutěžních snímků.
• ZAV - Talentová soutěž v psaní na klávesnici PC, J. Hradec. Naše
škola vyučuje psaní na klávesnici v rámci volitelného předmětu
Základy administrativy pouze hodinu týdně. Velmi nás proto těší
krásné umístění K. Macků na 6. - 7. místě, 10. místo S. Houzarové
i 15. - 16. místo S. Kubešové.
• Matematický klokan, Dačice, naše škola. Žáci ze 4. - 9. tříd
soutěžili ve třech kategoriích: Klokánek (4. a 5. tř.), Benjamín
(6. a 7. tř.) a Kadet (8. a 9. tř.). Druháci a třeťáci - kategorie Cvrček
- pracovali ve svých třídách. Výsledky soutěže, která prověřuje
hlavně schopnost správné aplikace vědomostí matematiky, jsou
umístěny na www. zsdacice.eu. Zde naleznete rovněž výsledky
další soutěže Pangea.
• Pangea - matematická soutěž, naše škola, zapojili se žáci 4. - 9.
tříd. Soutěž vznikla za účelem podpořit motivaci žáků a přispět
k rozvoji vztahu k matematice a schopnosti aplikovat dovednosti
v různých situacích. Projekt byl založen v roce 2007 v Německu.
Ve školním roce 2014/2015 se ho účastnili žáci z 18 evropských
zemí. V letošním roce se v České republice zapojilo 34.137 žáků.
Naši vyučující jsou motivováni potřebou vzdělávat všechny děti
na maximum jejich možností, podporují jejich rozvoj – zaslouží veliký dík. Děti velkou pochvalu a jen tak dál!!!

Doplňujeme výuku o …
• Návštěvy divadelních představení
Žáci 7. - 9. ročníku prožili zajímavý večer. V Brně v Mahenově divadle zhlédli derniéru představení Veselé paničky Windsorské.
Tato komedie od renesančního autora Williama Shakespeara
ukázala veselým způsobem, jak potrestat někoho, kdo se chová
namyšleně a chce odloudit ženu jinému. Snad každého okouzlil
neobarokní interiér divadla plný okázalosti, lesku a elegance.
• Besedy v knihovně
Dlouhodobě a na velmi vysoké úrovni spolupracujeme s Městskou knihovnou Dačice. Žáci ze čtvrtého ročníku navštívili knihovnu a paní Chadimová s nimi besedovala o ilustrátorech,
bajkách a známých spisovatelích, se kterými se setkávají při
výuce ve čtenářských dílnách. V pondělí 11. dubna se objednaly
všechny tři třídy prvňáčků. Besedovalo se na téma Pohádka.
Děkujeme.
• Divadelní představení v anglickém jazyce
Představení v angličtině??? Budeme něčemu rozumět??? A bude
to zábava??? Zábava to opravdu byla a nejistoty o tom, že příběh
nepochopíme, brzy pominuly... V úterý 5. dubna se žáci naší školy
poprvé zúčastnili divadelního představení, jež bylo odehráno
v anglickém jazyce. Pro děti 4. - 5. tříd si herci připravili netradiční

pojetí pohádkové klasiky Červená karkulka (The Little Red Riding Hood), žáci 6. - 9. tříd se zase pobavili u hry Peter Black (Petr
Černý). Vtip, plné nasazení herců i jejich talent nám divákům
dávaly zapomenout na to, že dialogy probíhají v cizím jazyce...
• Prevenci rizikového chování
Velmi přínosné bylo pro žáky 7. tříd setkání se dvěma pedagogy a dvěma chlapci z Dětského domova se školou, SVP a ZŠ Jihlava. Do tohoto domova jsou umisťovány děti (dívky i chlapci)
plnící povinnou školní docházku s diagnostikovanou poruchou
chování, kterým byla: nařízena ústavní výchova, uložena
ochranná výchova, uloženo předběžné opatření, nebo jsou zde
dobrovolně. Cílem je náhradní rodinná výchova, reedukace dětí
v náhradní rodinné péči a následně jejich úspěšná integrace do
standardní společnosti a zajištění povinné školní docházky nebo
přípravy na budoucí povolání. Mgr. Floriánová a Mgr. Honzárek
se svými svěřenci pro naše žáky zajistili v rámci preventivních aktivit besedu velmi zajímavou. Vychází při svých aktivitách z faktu,
že informace sdělované dětem prostřednictvím jejich vrstevníků
jsou pro ně přijatelnější než mentorování dospělých. Tento program máme trvale zařazen v našem ŠVP. Děkujeme.
• Jumping - Rockhill - 8. třídy
12. dubna jsme se s děvčaty osmých ročníků v rámci tělesné
výchovy vydali do sportovního centra Rockhill na malou ochutnávku hodiny Jumpingu. Děvčat se ujala instruktorka Lenka
Turčinková, které touto cestou děkujeme za skvělou hodinu.
Návštěva centra splnila svůj účel, děvčata byla příjemně unavená, ale zároveň hlavně nadšená!
Úspěch v grantové pobídce Jihočeského kraje
S potěšením vás informujeme, že naše škola opět uspěla
s žádostí o grant Jihočeského kraje na podporu environmentálního
vzdělávání a výchovy. Jedná se o příspěvek na výukový pobytový
program pro budoucí žáky šestých ročníků. Žáci budou začátkem
září rozvíjet své přírodovědní znalosti a svůj vztah k jihočeské
krajině nedaleko Benešova nad Černou ve Slepičích horách. Program činností podporujících poznávání přírody odborně zajišťují
lektoři z Centra Cassiopeia v Č. Budějovicích. Jihočeský kraj
přispěje žákům 80 % ceny na pobyt, program a dopravu. Určitě si
to společně s novými třídními učitelkami užijí.
Ing. Eva Macků, ředitelka školy

12. ročník

PROCHÁZKY POHÁDKOU
proběhne v sobotu 28. května
od 14:00 h v zámeckém parku
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Naši florbalisté opět nejlepší v okrese

Parta těch nejlepších florbalistů z vyšších ročníků našeho gymnázia ve složení V. Krajíček, P. Chromý, M. Pokorný, J. Brtník, P. Čermák,
M. Lebr, Š. Tkadlec, A. Matějka, E. Doležal, M. Vican, M. Kelbler
a T. Pospíchal, se vydala dne 15. března 2016 na okresní kolo školní
sportovní soutěže Florbal SŠ a SOU.
Po vítězství v základní skupině postoupili do finálové skupiny.
Finálové boje byly velmi vyrovnané a o našem těsném vítězství
rozhodl až poslední zápas, který jsme vyhráli nad mužstvem
SŠRV Třeboň. Díky vítězství v okresním kole postoupili naši borci
do krajského finále. Toto finále se odehrálo 12. dubna 2016 opět
v J. Hradci. Na tomto turnaji obsadil náš tým, zdecimovaný nemocemi a zraněními, 3. místo.
Všem hráčům děkujeme za skvělé výkony, reprezentaci školy
a města.
Štěpán Burda ovládl krajské kolo zeměpisné olympiády, Alexandra Palánová obsadila 3. místo
Díky druhým místům na okresním kole zeměpisné olympiády,
postoupili Štěpán Burda (sexta) a Alexandra Palánová (sekunda)
do krajského finále. Finále proběhlo 15. března 2016 v Českých
Budějovicích. Štěpán ve své kategorii zvítězil a postoupil do celostátního finále, Saša obsadila krásné 3. místo. Gratulujeme
a Štěpánovi držíme palce v ústředním kole.
Milan Točík
Jeden svět na školách
Ve čtvrtek 31. března se naše třída zúčastnila 18. ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách. Z nabídky filmů
jsme si předem vybrali dokument Blízký daleký východ od českého
režiséra Filipa Remundy.
Za časného jarního rána jsme nastoupili do autobusu a společně
s paní učitelkou Vackovou-Hezinovou, panem učitelem Tobolkou,
1. ročníkem a kvintou vyrazili směr Pelhřimov. V pelhřimovském
kině nás přivítala paní Konvalinková, organizátorka celé akce, která
nás seznámila se zaměřením festivalu, kterým je v letošním ročníku
téma „Hledání domova.“ Hlavním smyslem festivalu Jeden svět na
školách je dodržování lidských práv u nás i ve světě.
Po zahájení následoval sled několika sociálních spotů. Tyto spoty
zaujaly některé více než samotný film. Samotný dokument zachycuje válečným konfliktem rozdělenou ukrajinskou společnost. Tento konflikt začal v roce 2013 a jeho konec je v nedohlednu.
Po skončení filmu následovala krátká debata s vysokoškolským
pedagogem a politologem Petrem Kutílkem. Dokument ani
následná diskuse však nedokázaly odpovědět na všechny naše
otázky o situaci na Ukrajině, protože příčiny a souvislosti konfliktu
jsou nesmírně složité a nepřehledné.
Stejné projekce se o dva dny dříve zúčastnil 2. ročník s paní
učitelkou Němečkovou a Vackovou-Hezinovou.
Lucie Kubková, septima
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Druhý ročník v Městském muzeu a galerii
Ve středu 23. března, tedy v poslední vyučovací den před
velikonočními prázdninami, jsme my, druháci, vyrazili do
Městského muzea a galerie přivítat jaro, které už klepalo na dveře,
a naladit se na velikonoční svátky. Až do 8. května se zde koná
výstava „Ukaž, co umíš“, tentokrát s jarní tématikou. Na úvod jsme
se od paní H. Liškové dozvěděli pár zajímavostí o jednotlivých
dnech velikonočního týdne a tradicích s nimi spojených. Seznámila
nás s vystavenými výtvory, které vyráběli šikovní lidé z okolí Dačic,
a které jsme si pak mohli samostatně prohlédnout. Viděli jsme
práce žáků místních škol, od pomalovaných výkresů až po
vystříhané a tématicky upravené knihy. Zaujaly nás zejména modelované výjevy z pohádek a večerníčků, které nás vrátily do
dětství, různými technikami ozdobené velikonoční kraslice, malba
jarních motivů na obličej a další povedené výtvory a originální nápady, bylo jich tam opravdu plno.
Jaro na nás zkrátka dýchalo ze všech stran. Myslím, že můžu mluvit za všechny – vystavená díla se nám všechna moc líbila a těšíme
se na další výstavu.
Kristýna Poláčková
Divadelní představení v angličtině
Dne 5. dubna 2016 se třídy tercie, kvarta, kvinta a 1. ročník vydaly
na anglické divadelní představení s názvem Peter Black.
Představení popisovalo příběh člověka, který přišel o všechno.
S Petrem se rozešla přítelkyně, dostal výpověď v práci, přišel o auto
i o střechu nad hlavou. Po návštěvě vědmy si koupil za 5 dolarů
malé kolo a pracoval u vietnamského páru jen za jídlo. Přežil havárii
s jedoucím autem a poté se skamarádil s lidmi bez domova.
Představení bylo vtipně pojato, do anglických frází byla zakomponována česká slova. Shrnující komentář byl v češtině.
Představení se nám moc líbilo, rozuměli jsme výborně a skvěle
jsme se bavili. Jsme rádi, že jsme si mohli vyzkoušet naše znalosti
v praxi.
Klára Šimánková a Barbora Bubeníková, tercie
Nejaktuálnější informace o škole najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Úřední dny insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci květnu budou
dne 6. 5. a 20. 5.
Insolvenční správkyni najdete
na adrese Dačice, Bratrská 221/I
– Dům s pečovatelskou službou,
od 8:00 do 14:00 h.
--- inzerce ---
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Dačický domeček

Dětské letní tábory Dolní Radíkov
I v letošním roce Vám nabízíme tábory pro malé i velké děti. Dětský
letní tábor D. Radíkov je vhodný pro ty děti, které hledají pestrý táborový program plný sportovních a pohybových aktivit, prima kamarády, atraktivní prázdninové prostředí. V jednotlivých tématech se
kombinují akční a tvůrčí prvky, vědomostní a dovednostní soutěže,
dobrodružství a poučení. Dětem je dán prostor pro výtvarné tvoření
a stejně tak si přijdou na své milovníci sportu, turistiky a zábavy. Na
děti dohlíží pedagogové a personál s potřebnou kvalifikací.
Témata a termíny pro letošní léto:
• FLINSTOUNOVI - 11. 7. – 15. 7. – určeno dětem od 1. do 4. tříd.
Tento běh je vhodný pro děti, které se teprve učí být pár dní bez
rodičů.
• PRAVĚK V ČESKU - 16. 7. – 26. 7. – určeno dětem od 4. do 9. tříd.
Pojďte se společně vrátit do dávných časů, kdy lidé žili v tlupách,
živili se lovem divoké zvěře a sbíráním lesních plodů. Pojďte
s námi rozdělat oheň, ulovit mamuta a užít si deset dní skvělé
zábavy a príma kamarádů.
Informace na tel: 723 788 736 nebo na www.ddmjh.cz/dacice.
Hledáme nové externí pracovníky
Pro příští školní rok hledáme externího pracovníka pro vedení
zájmového kroužku LODNÍ MODELÁŘ. Zájemci se mohou informovat v DDM Za Lávkami, kde každou středu a čtvrtek v odpoledních
hodinách tento kroužek probíhá pod vedením pana J. Štolby.

Co je nového v ZŠ Neulingerova
Barevná středa

Před velikonočními
svátky jsme si společně udělali ze Škaredé
středy středu barevnou. Každá třída si vylosovala barvičku, do
které se děti oblékly,
a na každé barvičce byl úkol pro třídu
související s Velikonocemi. Děti splnily
úkoly na jedničku,
připomněly si říkadla,
básničky,
vytvořily
různé pomlázky, vajíčka i beránky. Za svou snahu byly odměněny
a nezbylo než vyrazit na zasloužené Velikonoční prázdniny.
Poděkování za finanční dar
Na počátku března navštívil naši školu zástupce Rybníkářství Dačice z. s. pan Lukáš Chocholouš s příjemnou novinou, že
se rybáři z Dačic rozhodli věnovat finanční výtěžek z rybářského plesu handicapovaným dětem z naší školy. Velice nás tím
potěšili.
Po plese nás rybáři mile překvapili výší daru, předali nám
20 000 Kč a navíc volné vstupenky pro děti na Rozhlednu U Jakuba ve Valtínově.
Mnohokrát ještě jednou děkujeme všem rybářům, kteří ples
připravili a organizovali.
Také děkujeme Vám všem, kteří jste rybářský ples navštívili, bavili jste se, kupovali lístky do tomboly a trochu utráceli,
s vědomím, že Vaše penízky se dostanou k postiženým dětem,
které navštěvují speciální školu ve Vašem městě.
Pečlivě zvažujeme, na co získané peníze použijeme. Určitě
budeme rybáře i celou veřejnost informovat, čím jsme dětem
zlepšili jejich pobyt ve škole.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net

Pódiové a taneční formace J. Hradec
Aerobní skupiny se již osmým rokem zúčastnily soutěže Pódiových a tanečních formací v J. Hradci. Skupina Sněženek II. obsadila stříbrnou pozici, Sedmikrásky obsadily krásné bronzové místo
a nejstarší Slunečnice vybojovaly šesté místo.
Nejmladší aerobní skupiny jste společně s nejstaršími děvčaty
mohli vidět na Dni Země v MŠ Za Lávkami. 30. dubna je čeká cesta
do Třebíče, kde vystoupí všech pět aerobních skupin.
Zlatý hattrick našich mažoretek

S radostí Vás informujeme o velkém úspěchu dačických
mažoretek na Taneční skupině roku, které se konalo 2. dubna
v Jindřichově Hradci. Všechny naše skupiny, které se zúčastnily (kadetky, juniorky, seniorky) obsadily krásné první místo a vkročily tak
do nové sezóny tou správnou nohou. Trenérky jsou na ně patřičně
hrdé a všichni doufáme, že se letos holky ukážou v tom nejlepším
světle a všem dokážeme, že naše mažoretky patří na špičku tohoto
krásného sportu.
Váš Domeček
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Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden

Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž
by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena.
Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze
železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména
posledních 10 let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci více než 15
milionů spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým
by vytvořily řadu měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned
dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně
třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového
připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní
technologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich
představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN
letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým
příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle
vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech nahrazová-

ny paměťovými médii. Některá elektrická zařízení, která jsme ještě
nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy
masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce
stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve
vlastních firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých
domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob,
jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž našim
předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit,
zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak
velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve
na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před
deseti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská
směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic,
a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky
a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně
recyklovat a získané suroviny znovu použít.

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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Dačické muzeum
v létě?
Muzeum kostky
cukru, ale i sběratelů

Prestižní raut ve Slavonicích
Dne 4. dubna 2016 hostil Institut Slavonice konferenci na téma „Rozvoj
příhraničních vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem zaměřený na
příhraniční spolupráci“. Akci pořádal předseda Senátu PČR pan Milan Štěch za
účasti představitelů horní i dolní parlamentní komory obou zemí, velvyslanců,
hejtmanů z příhraničních oblastí a taktéž starostů z obou stran hranice.

„Ten sbírá to a ten zas tohle …“, sběratelské kuriozity - Název letní výstavy
v Městském muzeu a galerii v Dačicích
napovídá, že vás zavedeme do světa
sběratelů a kuriozit. Pokud chcete i vy
přispět na tuto výstavu zajímavou sbírkou nebo výběrem kuriozit ze své sbírky a podělit se s ostatními o své sběratelské počiny, zavolejte nám nebo
napište: tel. 384 422 493, 722 012 146;
muzeum@muzeumdacice.cz.

Základ výstavy již máme připravený, ale
ještě nás např. zajímají: zvonečky, flakony od voňavek, taneční pořádky, svatební
oznámení, módní doplňky – psaníčka, vějíře, klobouky, špacírky; ale i autíčka, kinder
vajíčka apod. Uvidíme, co naše výstava pojme ve třech výstavních sálech. Není vyloučeno, že se k tomuto tématu ještě vrátíme
v dalším pokračování.
Podnět k této výstavě nám dali dačičtí
sběratelé a jejich sbírky budou na výstavě
hojně zastoupeny. Pokud bude zájem, zakončíme výstavu v září sběratelskou burzou.
Výstava bude probíhat od 4. června
do 30. srpna 2016.
Marie Kučerová,
ředitelka

Celodenní catering při této významné
akci byl zajištěn gastronomickými obory
Středního odborného učiliště zemědělského
a služeb Dačice, tedy žáky a učiteli odborného výcviku oborů kuchař-číšník,
kuchař a cukrářská výroba. Na přípravu
i provedení cateringu dohlížel ředitel Odboru gastronomických služeb Kanceláře
Senátu pan Ivan Rusnak se svým týmem.
Hlavním garantem ze strany školy byla vedoucí učitelka odborného výcviku pro gastronomické obory Mgr. Romana Točíková.

Opravdu nás potěšilo pochvalné
vyjadřování všech účastníků včetně
hlavního „pořadatele“ pana Milana Štěcha.
Vysokou míru profesionality jak při přípravě,
tak při vlastní realizaci ocenil jmenovaný pan
Ivan Rusnak.
Mgr. Romana Točíková uvedla: „Celá
příprava i realizace této prestižní akce byla
výbornou zkušeností pro naše žáky i pro nás
učitele. Bylo nám ctí, že jsme byli osloveni
a mohli slavnostní raut zajistit.“
Jiří Doležal

Děkuji sestřičkám pod vedením
paní Vlasty Bačákové, pečovatelkám
z Ledaxu a paní Pavlíně Bačovské
z Oblastní charity za péči o moji maminku paní Marii Sedláčkovou z Dačic,
která zemřela 29. února 2016. Dcera
s rodinou.
--- inzerce ---

Mateřská škola Písečné nabízí pracovní
místo učitelce mateřské školy splňující
kvalifikaci dle platné legislativy.
Nástup možný od 1. 9. 2016
na zkrácený úvazek.
tel: 725 534 098
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Zahrada trochu jinak… otvíráme 13. května
Srdečně zveme všechny občany na otevření letní čítárny alias komunitní zahrady 2016!
Komunitní zahrada je sezónní detašované pracoviště městské knihovny. Je přístupná za dobrého počasí od května do září
ve stejnou dobu, jako je otevřená knihovna. Půjčujeme deky, knihy, noviny, časopisy, stolní hry a hračky na pískoviště. Pohodlí
při četbě a relaxaci nabízí posezení u stolků a na dekách. Herní prvky a pískoviště včetně kyblíků a formiček jsou určeny dětem
do 10 let pod dozorem dospělého. Vjezd s kočárky možný, se zvířaty nemožný. Přijďte, těšíme se na Vás! Po tři páteční podvečery letošního roku bude v zahradě alias letní čítárně i zajímavý program.
Těšíme se na celé rodiny! Přijďte strávit čas společně – pro každého se něco najde! Zábava, relax i poučení, čerstvý vzduch v přírodě,
poslední čísla časopisů, knížky a hry, zelený prostor v srdci města.
Pátek 13. května v 16:00 h - Pohádek není nikdy dost …
16:10 h - Zahrada - Dramatizace slavné pohádkové knížky Jiřího
Trnky v podání divadla Krapet. Scénář: M. Sajlerová a Z. Tomeš.
To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamene starou železnou branku, celou rezavou… Tak
takhle tajemně začíná kniha Jiřího Trnky ZAHRADA. Tajemství
a kouzla mají rádi velcí i malí. A co teprve, když se ocitnou v takové
tajemné Zahradě plné překvapení. Hlídá ji zlomyslný kocour, mluvící trpaslík, v jezírku plave sečtělá velryba, a když už je nejhůř, tak
pomůžou legrační sloni. A právě do takové zahrady se zatoulají tři
zvědaví kluci. A s nimi se můžete zatoulat i vy…
17:30 h - Veršovánky pro kluky a holčičky do školy i školičky
- Představení knížky pro děti, kterou vydala učitelka mateřské školy
Marie Havlíková z Dačic. Knížka je to krásně barevná a veselá. Autogramiáda, setkání s autorkou, možnost zakoupení knížky.
18:00 h - Na co hrají varani - Písničky pro děti zahraje hudební
soubor Ententýky do muziky podle stejnojmenné knížky básniček
pro děti Daniela Vydry. Představení je vhodné pro všechny děti od
pěti do deseti let.
16:00 – 19:00 h - Dílna pro děti a rodiče - vyrobíme si přenosnou zahradu a některou z postav z Trnkovy knížky - sečtělou vel-

rybu či vzteklého kocoura, slona nebo trpaslíka. Lektorka Hanka
Kulíková.
Pátek 27. května - Náš svět
Další květnový páteční podvečer se uskuteční v Komunitní zahradě městské knihovny 27. května, tentokrát pod názvem Náš svět
Program je připravený ve spolupráci se Zdravým městem Dačice:
16:00 – 16:45 h - Blue Moon – koncert dětské rockové skupiny
ZUŠ Dačice
17:00 h - Listování - ODPAD (Andy Mulligan) – scénické čtení
Taneční orchestr ZUŠ Dačice. Dílnička (a hry) pro zdraví bez kouření pro rodiče s dětmi.
Podrobné informace na plakátech a na webu www.mkdac.cz
V případě nepříznivého počasí se akce koná v prostorách knihovny.
Pátek 10. června – Bajky jsou taky dobrý
16:00 h – Včelí medvídci zpívají, divadlo Věž - Bráškové Brumda s Čmeldou se probudí po dlouhém zimním spánku, a protože
zrovna nemají co na práci, začnou společně vzpomínat, co všechno
už společně prožili. Nejvíce ze všeho se ale mají do zpěvu, a tak
zpívají a zpívají! Když poprvé spatří diváky v publiku, snaží se zjistit,
co je to za podivný druh hmyzu… Scénář: V. Strubl. Divadlo Věž.
16:00 – 19:00 h - dílna – mokré plstění a zpracování vlny, obrázek z vlny. Lektorka: Hanka Kulíková.
18:00 h – Vladivojna a Vladibajky - Vladivojna předčítá ze své
knížky VLADIBAJKY oblíbené zábavné až bizarní bajky pro dospělé. Autorské čtení Vladivojna oživí několika písněmi, kdy se sama
doprovází na kytaru a basu. Vladivojna je výrazná osobnost české
hudební scény, je vyhledávaná zpěvačka, autorka divadelní a filmové hudby. Zkomponovala hudbu pro mnoho divadelních her
a dokumentárních filmů.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny
--- inzerce ---

--- inzerce ---
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Katolický dům Dačice informuje
Vynášení chlebové Morany
Ve čtvrtek 17. března začalo Káčko jako obvykle. Přivítali jsme se,
popovídali si něco o jaru a společně se shodli, že je načase vyhnat
zimu. Následovalo vyprávění o tradici vynášení symbolu smrti –
Morany a poté jejího vyrábění. Překvapení pro všechny nastalo,
když místo papírového materiálu jsme na stole našli především
věci, které běžně jíme. Ležel zde chléb, rohlíky, bagety a dále špejle
a velký dřevěný kříž. Naše Morana byla celá z chleba a rohlíků. Při
vyrábění a zdobení, které děti velice bavilo, jsme si společně zazpívali jarní písničky. Poté nadešel dlouho očekávaný okamžik, kdy
jsme se všichni vydali k řece Dyji, Moranu do ní hodili a konečně se
tak zimy zbavili.
Všem účastníkům děkujeme, nejen za nakrmení kachen a ryb
v naší řece, ale hlavně za pomoc při vyhnání zimy. Díky nim opravdu přijde jaro i k nám do Dačic.
Romana Marková
Moravské pašije
19. března zavítalo do Katolického domu divadlo Víti Marčíka,
aby zahrálo pašije v poněkud netradičním podání. Požádali jsme
jednoho z mladších diváků o krátkou recenzi na toto představení:
Divadlo Víti Marčíka, tedy konkrétně jeho zpracování hry „Moravské pašije“, je velice impozantní. Srozumitelné podání velikonočních
událostí hned od začátku vtáhne diváka do děje, i když některé části
jsou zahrané tak, aby působily humorně a uvolnily atmosféru.
Skvělé vizuální zpracování a to ani nemluvě o živých hudebních
vstupech, se kterými V. Marčíkovi pomáhá jeho pravá ruka, syn Vítězslav Marčík ml. Do představení také výrazně zasahuje další syn,
Jaroslav Marčík, jako osvětlovač a zvukař. Způsob vyprávění velmi
zapůsobí na člověka a donutí ho se zamyslet. Křesťan nebo i nevěřící si uvědomí, jaké to asi muselo být projít si tím vším utrpením.
Celkové podání pašijí zaujme i „dnešního“ diváka, pro svůj obsahový i umělecký dojem. Určitě doporučuji ke zhlédnutí.
Vojtěch Křížek

šíme se na další setkání.

Gabriela Koutná

Přednáška Sladění rodinného a profesního života
Každý z nás zná jistě chvíle, kdy se cítíme unaveni z každodenního
maratonu za povinnostmi, které se na nás valí ze všech stran. Tak stejně jistě každý zažil, co je to stres. A boj s časem vyhráváme či prohráváme dnes a denně. Času máme opravdu málo nejen my, ale i naše děti,
které od nás slýchávají slova typu „nestíhám“ nebo „nemám na to čas“
a tato slova mile rády zařazují i do svého slovního projevu.
Proto k nám ve středu 13. dubna přijela Ing. Bc. Marcela Blažková
Dis, koordinátorka poradny a psychoterapeutka z Třebíče, aby nám
předala pár rad, jak se s časem či se stresem poprat.
Romana Marková
--- inzerce ---

Inteligentní
kamerové systémy
Kamerové systémy pro firemní areály
i rodinné domy
Městské kamerové systémy
Systémy s inteligentními, analytickými
a statistickými funkcemi
Monitorování dopravy a rozpoznávání SPZ
Elektronické zabezpečovací systémy

JHComp s.r.o.
sídl. U Nádraží 1140/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 325 158
info@jhcomp.cz

www.jhcomp.cz/kamery
--- inzerce ---

Ukliďme Česko

Ve čtvrtek 14. dubna se Katolický dům Dačice přidal k projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko
2016“. Do tohoto projektu se zapojily dvě skupiny skládající se ze
členů navštěvující Káčko, M-Klub
a Klub T. Jedna skupina si zvolila
směr pro sběr odpadu od Katolického domu přes schodiště vedoucí ke klášteru Bosých karmelitek
ke Třem křížům. Druhá skupina se
rozhodla pro trasu od Katolického
domu směrem na Hradišťko. Po
cestě jsme našli opravdu zajímavé
úlovky a věříme, že jsme pomohli
naší přírodě odlehčit od odpadků, které nám ji ničí.
Markovi
Rodinné centrum KŘIŽOVATKA si už nikdo nemůže splést. Má
totiž nové logo, které nás má zastupovat a reprezentovat.
Jarní dílna v KŘIŽOVATCE

V sobotu 19. března jsme
zpříjemnili odpoledne návštěvníkům rodinného centra
Křižovatka jarní dílnou. Díky materiální i finanční pomoci Zahradnictví v Kaštanech jsme vyráběli jarní dekorace (věnce, květinové
truhlíky, závěsné aranžmá…). Pod vedením paní Daniely Křížkové
jsme si mohli drátkovat dekoračního ptáčka nebo za přispění paní
Jitky Vavruškové nazdobit kraslice voskem. Pod dohledem zručného otce Libora Tůmy jsme si upletli pomlázky. Všem garantům
jednotlivých dílniček a také všem zúčastněným moc děkujeme. Tě-
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Poděkování paní Tříleté

O dodržování lidové velikonoční tradice
v Dačicích – hrkání, se již 25 let stará paní
Tříletá z Dačic. Průvod dětí s hrkačkami, kotouči, klapačkami a jinými rámusítky všem
v okolí připomíná, že svátky jara jsou opět zde.
Účastníci akce děkují paní Tříleté, že tuto
tradici v Dačicích udržuje.

Besedy v klubu seniorů
Klub seniorů se schází pravidelně 2 x v měsíci vždy první a třetí pondělí v 16:00 h v klubovně Domu s pečovatelskou službou.
V pondělí 21. března nás navštívila paní Naďa Mastná z odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Dačicích. Velice
pěkně nás seznámila s kulturním děním ve městě. Po celý rok se
máme na co těšit. Bylo to moc pěkné, děkujeme. Sešlo se nás dohromady dvacet. Minulá schůzka byla o myslivosti a příště budeme
cestovat po Mongolsku.
Dana Krtková a Rudolf Hájek, Klub seniorů

--- inzerce ---

Voda naše

Tělovýchova bilancovala

Chtěl bych tímto reagovat na článek
pana Vlastimila Štěpána z Dačického
zpravodaje č. 4/2016 ohledně zásobování pitnou vodou v sídlišti RD na
Červeném Vrchu, konkrétně pak v ulici
Vyderské.

Na čtvrtek 17. března byla svolána Valná hromada Tělovýchovné jednoty Centropen Dačice. V hledišti kuželny se sešli volení zástupci oddílu fotbalu, florbalu, kuželek, volejbalu, tenisu, sportu pro všechny, stolního fotbalu a nového oddílu sportovní gymnastiky. Řídícím schůze p. Zajícem byli přivítáni vážení hosté
místostarosta Dačic p. Novák, bývalý gen. ředitel Centropenu Dačice ing. Čurda
a předseda Okresního svazu ČUS Jindra Švec.

Vrátím se zpátky do let
2012 a 2013, kdy jsem kvalitu vody v těchto dvou létech sledoval, neboť často
tekla silně zakalená (hnědá)
a znečištěná jemným pískem či bahýnkem.
V roce 2013 podle sdělení tehdejšího místostarosty proběhlo na hlavním přivaděči
z Landštejna vyčištění kalníků a já jsem
od (asi) října 2013 již takto silně zakalenou
vodu nezaznamenal.
Přesto musím souhlasit s Ing. Štěpánem,
že tlak pitné vody v této části města je nestálý, kolísavý, tím v potrubí vzniká nestálý
stav a změny v tlaku uvolňují kaly v potrubí
usazené a potom teče voda znečištěná.
Proč se toto děje pouze na sídlišti Červený Vrch? Bylo mi kdysi vysvětleno vedoucím
střediska ČEVAK a.s. v Dačicích, že toto území je napojeno přímo na hlavní přivaděč
vody z Landštejna, tedy bez jakéhokoliv
vyrovnávacího vodojemu a tudíž veškeré
nečistoty z přivaděče jdou přímo do přípojek domácností, bez jakékoliv možnosti
usazení v eventuálním vodojemu. Je tím
také omezena možnost regulace tlaku vody
v potrubí. Řešení tohoto problému nechám
odborníkům, jistě nějaké vhodné najdou.
Překvapuje mně, že tento problém není
lhostejný pouze Ing. Štěpánovi a naší rodině. Dávám tímto zároveň podnět projektu
Zdravé město, aby do svého programu zahrnulo na prvním místě zásobování obyvatel města Dačic kvalitní pitnou vodou tak,
aby bylo vyhověno citovanému zákonu
č. 274/2001 Sb. v platném znění, a to ve
všech částech města.
Vladimír Vávrů
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Výroční zprávu TJ za rok 2015 přednesl
předseda TJ Centropen Dačice p. Říha a zaměřil se zejména na sportovní úspěchy našich zejména mladých sportovců a finanční
situaci TJ. Podařilo se udržet stávající výkonnost jednotlivých družstev, pouze kuželky
nám opustily 1. ligu. Převládají však úspěchy, dorostenci obhájili mistra ČR, máme
dva nové mistry ČR ve stolním fotbale,
v jednotlivcích a ve dvojce (p. Štefl, p. Štork).
Potěšující je nárůst členské základny mládeže, zejména u oddílu fotbalu, florbalu a kuželek a založení nového oddílu 25 mladých
sportovních gymnastek. Od této mládežnické základny, která činí 356 sportovců je
i závislá podpora sportu městem. V roce 2015
jsme od města obdrželi na činnost mládeže
638 000 Kč, pro letošní rok 702 000 Kč, na
činnost dospělých a podporu sportovních
akcí těchto složek dalších 50 000 Kč.
Je nutné poděkovat i našim sponzorům,
Centropenu a.s. za 165 000 Kč na činnost
a dalších více než 50 000 Kč v reklamních
pozornostech, Generali pojišťovně, WSKP
Sparkasse Dačice a dalším desítkám sponzorů, kteří nám na sportovní činnost přispěli částkou více než 200 000 Kč.
Nelze opomenout i úspěch zejména
v krajských grantech, kde jsme obdrželi na
akce mládeže téměř 70 000 Kč, od sportovních svazů více než 100 000 Kč a na údržbu majetku TJ od ČUS 29 000 Kč. Celkový
rozpočet TJ činí více než 2,5 milionu korun,
to znamená, že zbytek musíme pokrýt
v příspěvcích 629 ti členů TJ. Pro informaci
veřejnosti, u nákladnějších oddílů tvoří příspěvek na rok u mládeže až 2.500 Kč a dospělého 5.000 Kč.

V oblasti investic a údržby se nám podařilo dokončit konečnou rekonstrukci šaten
volejbalu a tenisu, rekolaudaci objektu na
ubytovnu a šatny. Při kapacitě 13ti lůžek
přineslo tělovýchově příjem za ubytování
zejména cykloturistů téměř 60 000 Kč .
V úkolech na tento rok je kromě zajištění
soutěží a činnosti oddílů na prvním místě
snaha TJ o možnost vybudování nové multifunkční sportovní haly. Čtyři roky se o to
neúspěšně snažíme, a tato situace komplikuje soutěže zejména oddílu florbalu
a fushalu.
Město zadalo studii, byly zvažovány
různé lokality, nakonec nejlepší a hlavně
nejlevnější se jeví sportovní hala v té nejzákladnější verzi, i tak za 40 mil. Kč u SŠTO.
Je jasné, že podmínkou je získání evropské
dotace, na takovou částku město nedosáhne. Fotbalisté několik let touží po tak tréninkově potřebné umělé trávě.
V diskuzi vystoupil pan místostarosta
a zhodnotil dobrou spolupráci města a TJ,
reprezentaci města. Za Centropen a.s. slíbil
další podporu hlavního sponzora Ing. Čurda a na závěr zhodnotil celkově sportovní
činnost a finanční vyhlídky tělovýchovy
předseda OS ČUS p. Jindra Švec. Celkově se
zatím nepodařilo tělovýchovu zejména po
stránce finanční stabilizovat, vláda však slíbila konečné zlepšení.
Valná hromada byla s optimismem do
dalšího roku s kvalitním občerstvením, které tradičně připravilo SOUzas Dačice, bohatou diskusí a přijetím nového usnesení před
20. hodinou ukončena.
Vladislav Říha,
předseda TJ Centropen Dačice

www.dacice.cz

Stý volejbalový turnaj v Dačicích
19. března se uskutečnil 100. volejbalový turnaj smíšených
dvojic v SŠTO Dačice za účasti osmi družstev. Volejbalový oddíl toto významné výročí oslavil více než velkolepě.
Každé družstvo obdrželo
věcnou cenu. V Hotelu Dyje,
kde bývá tradičně vyhlášení
turnaje, vyzdobily volejbalistky stylově jídelnu a nás pořadatele obdarovaly mimo jiné
i velkým dortem tvaru volejbalového hřiště s marcipánovými
figurkami našich maličkostí.
Večerem provázela country kapela. Na vysvětlenou tyto čtyřdílné turnaje jsou organizovány již
od roku 1991, před tím proběhlo ještě 15 vánočních turnajů „Na
japexu“ ve staré sportovní hale, dříve hale TJ. Když vynásobíme
v průměru na každý turnaj více než 50 hráčů, jedná se se o nádhernou sportovní tradici.
Zápasy proběhly ve dvou skupinách a celkové pořadí si družstva
vybojovala podle umístění ve skupinách v dalších zápasech
o umístění.
Konečné pořadí v turnaji:
1. místo R. P. Těšetice
2. místo MAMBO Dačice
3. místo NAŠROT Valeč
4. místo Brno
Pořadí na dalších místech: Jemnice, Moravské Budějovice, TNT
Znojmo, MÁŠA Dačice.
Letošní ročník turnajů byl z hlediska počtu přihlášených družstev
značně podprůměrný. O to více se projevila veliká vyrovnanost
družstev, což se odrazilo na kvalitě jednotlivých utkání.
Všichni se už těšíme na další ročník, první turnaj je plánován
na listopad tohoto roku.
Za pořadatele děkují Michal Novák, Ludva Kocmál a Vláďa Říha

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl kuželek
7. - 15. 5.

28. ročník - Memoriál Ivana Kopečka na 2 x 120
HS - manželské a smíšené dvojice

7. - 15. 5.

20. ročník - Memoriál Jaroslava Kadrnožky na 2 x
120 HS - dvojice - muži, ženy

7. - 15. 5.

1. ročník - Memoriál Oty Fišera a Rudy Kieslinga
na 2 x 60 HS - dvojice - dospělý + dítě do 15ti let

28. 5.

Dačická dvanáctihodinovka, od 8:00 h

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu
8. 5.

13:00 h

žáci

Dačice (St. Hobzí) - Rudolfov

22. 5.

13:00 h

žáci

Dačice (St. Hobzí) - Čtyři Dvory

8. 5.

10:00 h

dorost

22. 5.

10:00 h

dorost

30. 4.

15:00 h

muži KP

Dačice - Katovice

14. 5.

15:00 h

muži KP

Dačice - Želeč

28. 5.

15:00 h

muži KP

Dačice - Dražice

Dačice - Bechyně
Dačice - Nová Bystřice

Oddíl volejbalu: (zápasy na kurtu u haly, při nepřízni počasí v hale)
18. 5.

17:30 h

ženy KP

Dačice - Hluboká n/V

1. 6.

17:30 h

ženy KP

Dačice - LOKO Č. Budějovice

Oddíl SPV
5. 6., 18:00 h - Dačická 14 - start Na Péráčku
6. 6. - Brána Podyjí, starty dle prop., start na 50 km v 6:00 h od
sokolovny

Stolní tenis má za sebou úspěšnou sezónu
Velkým úspěchem stolních tenistů ST-KD Dačice skončila letošní stolnětenisová sezóna 2015-16. Dačičtí hráči nenastupovali
do svých soutěží jako favorité, ale poctivým přístupem k tréninku a i k zápasům dosáhli úspěšných výsledků.
„A“ družstvo nastupovalo do krajské soutěže oslabeno o svého nejlepšího hráče Ondřeje
Doležala, který přestoupil do Sokola Studená
hrát divizní soutěž. Přes toto oslabení se družstvu podařilo tuto soutěž vyhrát a postoupit
do krajského přeboru. Je to vynikající úspěch
tohoto oddílu, neboť dačické družstvo hrálo
pouze se svými odchovanci. Družstvo hrálo
ve složení: Vojtěch Havlík, Martin Havlík, Petr
Kelbler, Zdeněk Havlík a Lukáš Syrovátka. Hráči vědí, že je čeká náročnější soutěž a podle
toho budou tréninky náročnější, aby se hráči
řádně připravili na příští sezónu.
„B“ družstvo hrající okresní přebor II. třídy
vyhrálo tuto soutěž bez vážnějšího klopýtnutí v soutěži a suverénně dokráčelo k celko-

vému vítězství a tím i k postupu do nejvyšší
okresní soutěže OPI. Hráči od začátku soutěže
nenechávali nikoho na pochybách, že to myslí s útokem na postupová místa vážně a svým
soupeřům nedávali na vítězství moc nadějí.
Družstvo hrálo ve složení: Lukáš Syrovátka,
Antonín Štěpánek, Martin Mareš, Jakub Knežíček a Jan Syrovátka. V posledních kolech
dostávali příležitost i hráči z „C“ družstva, aby
mohli získat zkušenosti z vyšší soutěže.
„C“ družstvo hrající okresní přebor III. třídy
reprezentovali především velmi mladí hráči,
někteří ještě školou povinní doplnění o zkušenější hráče. Toto družstvo se umístilo v prostřední části tabulky. Hráči tohoto družstva
byli především nováčci a získávali zkušenosti
Náklad: 3100 výtisků

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

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

v mistrovské soutěži. Tito hráči jsou velmi
dobrou zálohou pro budoucnost oddílu ve
vyšších soutěžích. Družstvo hrálo ve složení:
Pavel Bartoň, Martin Mareš ml., Martin Lébr,
Pavel Svoboda, Aleš Lojka, Radek Kubeš a Vojtěch Bartoň. Protože oddíl si vychovává své
hráče v tzv. „přípravce“, tak není vyloučeno,
že se objeví v příští sezóně na soupisce oddílu
i další talentovaní mladí hráči.
Oddíl ST-KD Dačice by chtěl zároveň poděkovat všem svým divákům za jejich přízeň
a zvláště sponzorům tohoto oddílu, kterými
jsou Město Dačice a Waldviertler Sparkasse
von 1842 za jejich podporu, za což se jim
hráči oddílu snaží odměnit dobrými výkony.
Zdeněk Havlík
zdarma				

Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 5/2016, ročník pátý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
4. května, středa, 19:00 h
ČARODĚJNICE, horor, 2D
108 min., české titulky, vstupné 90 Kč
6. května, pátek, 19:00 h
LOVEC: Zimní válka, fantasy, 3D
114 min., český dabing, vstupné 130 Kč
8. května, neděle, 17:00 h
KNIHA DŽUNGLÍ, dobrodružný, 3D
105 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč
11. května, středa, 19:00 h
OREL EDDIE, komedie, 2D
106 min., české titulky, vstupné 90 Kč
13. května, pátek, 19:00 h
ANI VE SNU!, romantický, 2D
110 min., česky, vstupné 110 Kč
18. května, středa, 10:00 h
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ, 2D
92 min., česky, vstupné 50 Kč
20. května, pátek, 19:00 h
CAPTAIN AMERICA: Občanská válka, akční, 3D
115 min., český dabing, vstupné 130 Kč
22. května, neděle, 19:00 h
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY, komedie, 2D
118 min., česky, vstupné 100 Kč
25. května, středa, 19:00 h
TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP aneb muzikál
na záchranu světa, dokumentární, 2D
90 min., česky, vstupné 100 Kč/FK 80 Kč

harmonizér
vstupné 130 Kč, v předprodeji 100 Kč

28. května, sobota, 20:00 h, kulturní středisko

GARAGE & TONY DUCHÁČEK
LOS PERDIDOS
dvojkoncert kultovních kapel českého rockového undergroundu a nejlepšího chiapas
punku
vstupné v předprodeji na Infocentru 120 Kč, na
místě 150 Kč

Městské muzeum a galerie
do 8. května

UKAŽ, CO UMÍŠ
výrobky z keramiky, papíru, pedigu aj. materiálu, včetně série postaviček z dvaceti
známých večerníčků
do 5. května, výstavní chodba

VŠECHNY VŮNĚ JARA
fotografie Adriany May

PREZIDENTSKÉ NÁVŠTĚVY V DAČICÍCH
k 70. výročí návštěvy E. Beneše ve městě
13. - 29. května

BAREVNÁ PALETA
Práce absolventů výtvarného oboru ZUŠ
Dernisáž výstavy v neděli 29. 5. v 16:00 h
15. května, neděle, 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
k Mezinárodnímu dni muzeí, volný vstup

domaci@štěsti.hned
divadelní hra, účinkují Iva Hüttnerová, David
Suchařípa a Michaela Dolinová
vstupné v předprodeji na Infocentru 200 Kč, na
místě 230 Kč
15. května, neděle, 17:00 h, kulturní středisko

MÁJOVÉ SBORY ZUŠ DAČICE
tradiční jarní koncert dětských pěveckých sborů
vstupné v předprodeji na Infocentru
dospělí 60 Kč, děti 30 Kč

26. května, čtvrtek, 19:00 h, kulturní středisko

CELLOMÁNIE
virtuózní show s originálními zvukovými
efekty, Štěpán Švestka - violoncello, looper,
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Katolický dům
a RC Křižovatka
8. května, neděle, 15:00 h

DEN MATEK
Program: vystoupení dětí, soubory „Písnička“ a „Zpívánky s Dášou“, taneční škola
J. Skácela, Káčko - klub pro děti, gymnastika
Dačice, výtvarné dílničky pro děti
Občerstvení zajištěno
každé pondělí a čtvrtek, 8:30 - 11:30 h

DOPOLEDNÍČEK
klubík pro rodiče s dětmi

MAMINKY A MIMINKA
podpůrná skupinka pro ženy v období
těhotenství a mateřství s Renatou Kudrnovou, DiS. - laktační poradkyní a lektorkou
nošení dětí
25. května, středa, 9:00 - 11:00 h

PŘEDNÁŠKA LÁTKOVÉ PLENY
přednášející: Mgr. Ivana Veselá – zkušená
maminka a látková poradkyně
Každá maminka dostane malý dárek.
Po dobu konání akce bude otevřena hernička pro děti, hlídání zajištěno.

Upozornění
Na akce pořádáné Městem Dačice je
v kulturním středisku je na odkládání kabátů
k dispozici hlídaná šatna zdarma.
Prosíme návštěvníky, aby zde odkládali svršky
a nenosili je do hlediště. Děkujeme.

29. května, neděle, 17:00 h
1. června, středa, 18:00 h
PAT A MAT VE FILMU, animovaný, 2D
80 min., česky, vstupné 50 Kč
1. června Den dětí - spojeno s losováním cen

7. května, sobota, 19:30 h, kulturní středisko

XI. DAČICKÁ MUZEJNÍ NOC
s módní přehlídkou, hudebním vystoupením a zahájením výstavy „Ten sbírá to a ten
zas tohle“

13. a 25. května, 9:00 - 11:00 h

7. května - 8. června, výstavní chodba

27. května, pátek, 19:00 h
X-MAN: Apokalypsa, fantasy, 3D
119 min., český dabing, vstupné 130 Kč

Město Dačice

4. června, sobota, 18:00 h

8.�května

očá
jen k rkové
e
N

v
Dačicích

Z

ajímá Vás, jakou písničku
zpívá Váš oblíbený
opeřenec. Kdo dokáže
šplhat hlavou dolů, či který pták se
pohybuje jako myška? Chcete
poznat Vaše okolí trochu jinak?
V�tom případě pojďte s námi na�
jarní vycházku, při které Vás
zasvětíme do tajů ptačí říše.
Vašimi průvodci budou Hanka a Tomáš
Brinkeovi. Dalekohledy si ur č itě
vezměte s sebou. Akce se koná
za�jakéhokoliv po č así. Případné
informace: tel. 734 170 810,
hana.u@seznam.cz.
A k ce se k oná za p od p or y Č e s k é
společnosti ornitologické.

Na ty, kteří dorazí s dítětem
v�ko č árku, bude č ekat drobná
odměna.

Vítání
ptačího�zpěvu
2016

V

ítáni jsou nejen maminky,
tatínkové, babičky, tetičky,
ale všichni, kteří si chtějí
společně aktivně užít přicházející
jaro s kočárkem i bez kočárku,
s�dětmi i bez dětí.

P

rogram:

7:30
sraz účastníků u koupaliště v Dačicích
7:30 - 9:00
komentovaná vycházka s odborným
výkladem, pozorování ptáků, Pták
roku 2016
9:00 - 10:00
ukázka kroužkování ptáků
10:00 - 10:45
soutěž pro děti i dospělé
10:45 - 11:00
vyhlášení vítězů, ukončení akce

