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Jak to vidím aneb stará nebo nová?
Výhody, protekce, střet zájmů, to jsou slova, která někteří rádi používají, i když pro ně nemají žádný důkaz. V poslední době
je slýchávám i v souvislosti s našimi základními školami.
Prý má stará škola (v ulici Komenského) výhodu
v tom, že její ředitelka je
manželkou starosty. Prý
do ní město sype spoustu peněz, zatímco nová
škola (v ulici B. Němcové)
nedostane nic. Předpokládám, že si někteří řeknou, tenhle článek
píše starosta, a tak samozřejmě nenapíše, jak
to je a raději už nebudou číst dál.
Pro ty, které opravdu zajímá pravda, uvedu fakta, která si každý, kdo si dá tu práci,
může dohledat. Takže nejdříve finance. Od
roku 2003, kdy převzalo město od státu
obě školy, investovalo na nové škole celkem
13.580.236,77 Kč, na staré škole za stejné
období 7.141.937,24 Kč. Například v roce
2015 to na nové škole bylo 4.380.888,07 Kč,
zatímco na staré škole 0,00 Kč. Pokud bychom přepočítali celkem městem vynaložené peníze na žáka, tak na nové škole stojí
žák město průměrně 9.258,92 Kč ročně a na
staré škole 7.515,65 Kč. Tolik prostá čísla.
V letošním roce chceme realizovat pro
novou školu parkoviště za 2 miliony korun
a máme připravený projekt na dopravní hřiště za 5 milionů korun, které bude stát také
v areálu nové školy. Tak mě tak napadá, že
diskriminovaná je v této chvíli spíše stará

škola. Bohužel nevyšla žádost o dotaci na
přístavbu staré školy, kterou podávalo město v minulém volebním období. Ta by totiž
vyřešila mimo jiné současné potíže s umístěním dětí v době rekonstrukce mateřské
školy Za Lávkami.
Dalším oblíbeným tématem je střet zájmů. Pokud se tedy na něj podíváme, zjistíme, že osobním zájmem se rozumí takový
zájem, který přináší veřejnému funkcionáři
osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného
prospěchu. To se týká i blízkých osob. Základní školy jsou příspěvkovými organizacemi města a ne soukromou firmou mojí
ani mé ženy, nakonec nikoho z nás. Z toho
důvodu se ve vztahu ke škole nemůže jednat o střet zájmů. Pokud jsou radou města
schvalovány odměny ředitelů příspěvkových organizací, vždy upozorňuji na fakt, že
se to dotýká i mé ženy.
Za neetické a za střet zájmů bych naopak
považoval to, když bych z titulu zastupitele
kupříkladu žádal, aby mé dítě bylo přednostně přijato do mateřské školy. Případně,
aby bylo umístěno v konkrétní školce, protože moje žena chodí okolo do práce. To si
žádný zastupitel nesmí dovolit.
S klidným svědomím mohu říci, že se snažíme rozvíjet všechny školy, mateřskou ne-

vyjímaje. Uvědomuji si důležitost kvalitního
vzdělání pro naše děti, i to, jak náročná je
práce ředitelů, pedagogů a dalších zaměstnanců bez ohledu na to, jestli pracují ve staré, nové nebo mateřské škole. Jsem rád, že
si rodiče v Dačicích mohou vybrat, do jaké
školy bude jejich dítě chodit, protože není
jedna lepší nežli druhá, je jenom každá jiná.
Závěrem Vás chci informovat o současném stavu rekonstrukce mateřské školy
Za Lávkami. K dnešnímu dni máme připravený projekt a vydané stavební povolení.
Zažádali jsme o dotaci a intenzivně vyjednáváme o prostorách, do kterých bychom
mohli po dobu rekonstrukce umístit děti ze
školky. Pokoušeli jsme se nabídnout prostory, které se uvolní na starém zámku, nebo
prostory, které se odchodem katastrálního
úřadu uvolnily na čp. 2/I, bohužel obojí byly
vyhodnoceny jako nevyhovující. Podařilo
se nám dohodnout navýšení počtu míst
na ostatních pracovištích MŠ a intenzivně jednáme s oběma základními školami
o přechodném řešení. I když je mi jasné, že
ideální řešení nenajdeme, spoléhám na to,
že ředitelé základních škol a mateřské školy
přijdou s návrhem, který uspokojí především rodiče našich dětí.
Karel Macků,
starosta

Setkání dačických rodáků v Praze
12. května 2016 se uskutečnilo tradiční setkání dačických rodáků v Praze, které se konalo po roční přestávce v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy Parlamentu ČR Jana Bartoška.
V poslanecké sněmovně se setkání opět
konalo v sále Státních aktů v blízkosti
hlavního jednacího sálu. Tentokráte se setkání zúčastnilo okolo padesáti dačických
rodáků.
V úvodu všechny účastníky pozdravil
pan místopředseda Jan Bartošek a popřál
všem příjemnou zábavu. Pan starosta Karel
Macků společně s místostarostou Milošem
Novákem a tajemníkem Zdislavem Páralem
také všechny přivítali a starosta krátce informoval o programu setkání.
Součástí programu bylo promítnutí filmu
o kulturních akcích v Dačicích za rok 2015,
pokračování na str. 2
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který se také promítal na novoročním
setkání v Dačicích na Palackého náměstí.
Součástí setkání byla prodejní výstavka,
kterou připravila ředitelka Městského
muzea a galerie Mgr. Marie Kučerová. Byly
zde k vidění a ke koupi různé propagační
materiály, knihy i předměty vztahující se
k Dačicím.
Každý z účastníků také obdržel malý
bloček s propiskou a nápisem „Dačice v Parlamentu ČR 2016“, který věnoval pan Kaupa,
manžel dačické rodačky.
V neformální části programu se utvořily
malé diskuzní skupinky přátel a známých
a do sedmé hodiny bylo o čem povídat.
Setkání bylo již tradičně velmi milé
a příjemné a je i potěšující, že na akci
přicházejí i noví a mladší dačičtí rodáci.
Poděkování patří také Janu Bartoškovi za
možnost sejít se na tak krásném a významném místě.
Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém

11. zasedání
22. 6. 2016 v 17:00 h
v Kulturním domě Beseda
Hlavním bodem programu bude
Závěrečný účet města za rok 2015.

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? Restaurace U Malínků
Kdy? 24. června 2016 V kolik? v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

Město Dačice, Krajířova 27/I, Dačice
si Vás dovoluje pozvat na vernisáž
výstavy

Daniel REYNEK
fotografie
v sobotu 28. května 2016 v 16:00 h
úvodní slovo
David Bartoň
hudební doprovod
Tomáš Vtípil
(SYNTAX ERROR,
DG 307, i vši)
otevřeno
pondělí a středa 8:00 – 17:00 h
úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00 h
pátek 8:00 – 14:00 h
výstava potrvá do 30. července 2016
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Slovo místostarosty
A máme tu červen, měsíc, kdy přichází léto a půlí se rok. Skoro pokaždé při konverzaci přijde řeč na téma počasí.
Často slýchávám, že
takové počasí jako
dnes, nikdy nebylo.
Velkou zásluhu na tom
mají média, která volí
slova jako extrémní
teplo, extrémní mrazy, extrémní déšť, extrémní sucho apod.
Hlavně něco, co šokuje
posluchače. Vždy mi přijde na mysli, že žiji
v době, která je extrémní. Dle možností, přístupu a i věku se dostáváme k různorodým
informacím, ať z televize, rozhlasu, novin či

internetu. Je nutností si informace ověřovat
a nebrat názor jednoho člověka jako svaté
a pravdivé. Až vícezdrojové informace by
měly vést člověka k ucelenému názoru a ne
názoru řečníka. Je to vlastně kritické myšlení, hlavně si neplést s kritizováním, protože
to má jiný význam. Občas mi nespokojenost přijde až zbytečná jako v Krkonošské
pohádce, kde si Trautenberk stěžuje, že
bramboračka je moc bramborová a kyselo
moc kyselé. Proto vám přeji léto, jaké si přejete vy a ne média.
Miloš Novák,
místostarosta

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

Rada města

na své 40. schůzi konané 27. 4. 2016
mimo jiné:
• schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi městem Dačice a obcí Budíškovice,
na základě níž bude město Dačice pro
obec Budíškovice zajišťovat výkon
přenesené
působnosti
speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
Programu rozvoje venkova (opatření
Investice do rozvoje lesních oblastí
a zlepšování životaschopnosti lesů) na realizace akce Lesní naučná stezka v Kázku
• schválila poskytnutí mimořádného
peněžitého daru ve výši 15.000 Kč na realizaci projektu Expedition Írán 2016
• schválila uzavření smlouvy se společností
Sun Drive Communications s.r.o. v rámci projektu Senior pas, na základě níž
bude Město Dačice poskytovat slevu ve
výši 10 % ze vstupného na kulturní akce
pořádané městem a ze vstupného do 3D
Kina Dačice
• schválila název pro označení budovy
č.p. 4 a č.p. 5 na Palackého náměstí
v Dačicích, a to Kulturní dům Beseda
• vydala souhlas s přijetím finančního
daru ve výši 5.000 Kč na nákup hraček
a učebních pomůcek pro děti z MŠ
Dačice, pracoviště v Bílkově od MUDr.
Jiřího Skokana z Dačic
• schválila rozpočtové opatření č. 6/2016
v těchto objemech: příjmy 380,20 tis. Kč,
výdaje 380,20 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč
• vzala na vědomí výsledek hospodaření
města za I. čtvrtletí roku 2016: přebytek
rozpočtu ve výši +12.688.811,50 Kč, financování celkem ve výši -12.688.811,50 Kč
(z toho splátky jistin přijatých úvěrů

a půjček -583.500 Kč, změna stavu
prostředků na účtech -11.869.332,86 Kč,
operace, které nejsou příjmy ani výdaje
-235.978,64 Kč)
• schválila řádnou účetní uzávěrku
společnosti Technické služby Dačice s. r. o.
za rok 2015 (hospodářským výsledkem
je zisk ve výši 410.068,82 Kč) a rozpočet
společnosti na rok 2016
• schválila zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok
2015 (hospodářským výsledkem je zisk
ve výši 25.390,58 Kč)
• schválila uzavření smlouvy o dílo na
údržbu veřejné zeleně v místní části
Hradišťko mezi městem Dačice a spolkem
Rybáři Hradišťko z.s.
na své 41. schůzi konané 11. 5. 2016
mimo jiné:
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky Velký Pěčín – veřejné osvětlení
a přidělení veřejné zakázky uchazeči
SETO, spol. s r. o., Dačice
• schválila výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě
Peráček v Dačicích – I. etapa a přidělení
veřejné zakázky na stavební práce
uchazeči SATES ČECHY s. r. o.
• schválila rozdělení příspěvků z rozpočtu
města pro rok 2016
• schválila rozpočtové opatření č. 7/2016
v těchto objemech: příjmy 2.215,60 tis.
Kč, výdaje 2.215,60 tis. Kč, financování
0,00 tis. Kč
na své 42. schůzi konané 18. 5. 2016:
• schválila uzavření smlouvy o partnerství
mezi Městem Dačice a MAS Česká Kanada
o.p.s. pro zpracování místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
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Dačické cukrování
IX. ročník

sobota 25. června
pod dačickým koupalištěm
Program:
13:30 - 14:00

Městský dechový orchestr
Mažoretky Dačice DM studio

14:00 - 14:45

Blue Moon + Be On-line

14:45 - 15:00

Aerobik DDM Dačice

15:00 - 15:45

Hudba z Marsu Revajvl

15:45 - 16:10

JUDO Dačice

16:10 - 17:00

JSC Salavice country kapela

17:00 - 17:20

Mažoretky Dačice DM studio

17:20 - 18:10

Ariva - rocková kapela

18:30 - 19:30

Backspace - rocková kapela

20:00 - 24:00

taneční zábava - JORDAN II

22:00

ohňostroj

Doprovodné akce:
14:00 - 18:00 fotokoutek
14:00 - 18:00 skákací hrad malý
13:30 - 18:30 skákací hrad Žralok velký
14:00 - 18:00 RODEO BÝK
13:30 - 18:00 Pony Express
13:30 - 17:00 hry a soutěže pro děti - ZŠ KOMENSKÉHO
14:00 - 18:00 malování na obličej + crazy kadeřnictví SŠTO
Soutěž - vyplněný anketní lístek (viz. zadní strana) je možné
doručit do 24. 6. do 12:00 h na Infocentrum,
Palackého nám. 1/I, Dačice.
VSTUP VOLNÝ

Větrání o spisovatelce Ebnerové
Moravská spisovatelka píšící německy, která zemřela před sto
lety – to je Marie Ebnerová z Eschenbachu.
Narodila se ve Zdislavicích ve Zlínském kraji,
zemřela ve Vídni, pohřbena ve Zdislavicích.
Byla velice oblíbenou vypravěčkou lidských
osudů ze zámků i ze vsí; v Rakousku a v Německu je dodnes uváděna v čítankách, u nás
připomínána opět teprve v poslední době.
V neděli 19. června 2016 bude od 14:30 h
v Lidéřovicích větrání kostela a varhan věnováno povídání o životě Marie Ebnerové
a budou čteny ukázky z její tvorby. To vše doplní vážná hudba
pro varhany a housle v podání Lindy Sítkové a Marie Fuxové.
Všechny milovníky lidéřovického kostela, moudrého slova
a krásné hudby zve P. Gorazd se svými přáteli.

Kostel sv. Antonína Paduánského v Dačicích
Zahájení
19:30
h Zahájení
19:35
h Přednáška
Marka
19:35
h PŘEDNÁŠKA
MARKA
ORKO Orko
VÁCHYVáchy o encyklice „Laudato
o encyklice „Laudato si“ papeže Františka
si“ papeže
Františka
Papež František kritizuje v encyklice konzumismus a nezodpovědný rozvoj
a vyzývá
k boji proti zhoršování
životního prostředí
Papež
František
kritizuje
v encyklice konzumismus a nezodpoMarek Orko Vácha je český římskokatolický kněz, přírodovědec, pedagog
a spisovatel,
je farářem
ve
farnosti Lechovice
u Znojma,
kaplanem
vědný
rozvoj
a
vyzývá
k boji
proti
zhoršování životního prostředí.
Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora
v Praze (jejímž farářem je Tomáš Halík) a přednostou Ústavu etiky
Marek
Orko
Vácha
je
český
římskokatolický
kněz, přírodovědec,
na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
pedagog a spisovatel, je farářem ve farnosti Lechovice u Znoj20:45 h VARHANNÍ PŮLHODINKA
ma,skaplanem
Římskokatolické
akademické farnosti při kostele
Ludmilou Nechvátalovou
a Eliškou Prknovou
absolventky ZUŠ Telč, nyní pokračují ve studiu hry na varhany
Nejsvětějšího
Salvátora
v
Praze
(jejímž farářem je Tomáš Halík)
na Konzervatoři v Českých Budějovicích a na Konzervatoři
P. J. Vejvanovského v Kroměříži
a přednostou
Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Kar21:15
h ADORACE
lovy
pod vedením P. Jaroslava Pezlara
20:45 h Varhanní půlhodinka s Ludmilou Nechvátalovou
Program pro děti bude zajištěn.
a Eliškou Prknovou
Změna programu vyhrazena.
V Dačicích akci pořádá Římskokatolická farnost Dačice za podpory Města Dačice.
absolventky ZUŠ Telč, nyní pokračují ve studiu hry na varhany na
Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kromeříži a na Konzervatoři
v PROJEKT
Českých
Budějovicích
SE USKUTEČŇUJE
ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY, JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA.
21:15 h Adorace pod vedením P. Jaroslava Pezlara
19:30 h
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Pozvánka do komunitní zahrady
Městské knihovny Dačice
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.

Rangers Band
Vladivojna La Chia
Irena Budweiserová
LUA Irish - Celtic - World music
Robert Křesťan & Druhá tráva & Tony Trischka (USA)
a další...

ZA DAČICKOU KOSTKU CUKRU

1. - 17. červenec 2016, nádvoří státního zámku Dačice
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Nákup energií pro rok 2017
Město Dačice dne 8. 4. 2016 nakoupilo na Českomoravské komoditní burze Kladno el. energii a zemní plyn na rok 2017. Tento nákup byl realizován formou společného nákupu pro město Dačice a městem zřizované organizace společně s Mikroregionem Telčsko.
Při tomto společném nákupu byly letos dosaženy velmi příznivé ceny el. energie i zemního plynu. Pro informaci uvádíme porovnání vysoutěžených cen energií v minulých letech.
El. energie
sazba

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

cena Kč/MWh

cena Kč/MWh

cena Kč/MWh

cena Kč/MWh

C01d

1 403

1 040

975

681

C25-VT

1 483

1 200

1 103

770

C25-NT

1 000

900

699

489

C62d

1 150

830

763

533

cena Kč/MWh

cena Kč/MWh

cena Kč/MWh

cena Kč/MWh

795

690

628

371

Zemní plyn

Tyto příznivé ceny by se měly projevit hlavně na fakturách za odebraný zemní plyn, kde
byla dosažena cena pro rok 2017 proti ceně roku 2016 nižší o 257 Kč/MWh.
U el. energie nebude snížení ceny odebrané silové energie na faktuře tak viditelné, protože ke skutečné spotřebě elektřiny jsou dále připočítávány platby za velikost jističe, za
distribuci a za obnovitelné zdroje energie, které nemůžeme nijak ovlivnit.
Jiří Koudelka, odbor správy budov

Nové prvky na dětských hřištích
Město se pravidelně stará o dětská hřiště nejen v Dačicích, ale i v místních
částech. V této souvislosti byly v polovině dubna v místních částech Hradišťku,
Chlumci a Lipolci osazeny nové herní prvky na dětských hřištích. Původní dosluhující sestavy byly nahrazeny zcela novými.
Ve všech třech případech se
jedná o závěsnou dvou-houpačku se skluzavkou jejichž
konstrukce je vyrobena z modřínového dřeva. Současně byla
z důvodů změny bezpečnostních předpisů u každého hřiště rozšířena písčitá dopadová
plocha. Celkové náklady akce
činí 195 tisíc Kč.
Kateřina Píšová,
odbor dotací a investic

Splatnost poplatku
za komunální odpad
K 1. 1. 2016 mělo město Dačice a jeho
místní části celkem 7 606 poplatníků.
V lednu byly hromadně vystaveny
předpisy na poplatek v celkové výši
4 505 350 Kč. Sazba poplatku za jednoho poplatníka je 600 Kč za rok,
poplatek byl splatný do 30. 4. 2016.
K datu splatnosti byla dlužná částka za
rok 2016 cca půl milionu korun. Jednalo se o 883 poplatníků.
Vyzýváme občany, kteří do dnešního dne
poplatek neuhradili, aby tak neprodleně
učinili. V opačném případě bude poplatek
navýšen o 50 %. Následně bude vydán platební předpis nebo hromadný
předpisný seznam a po nabytí právní moci
a splatnosti bude seznam dlužníků předán
odboru vnitřních věcí k vymáhání.
Upozorňujeme, že dlužné částky z roku
2015 byly již navýšeny. Tato informace byla
poplatníkům dostupná na úřední desce po
dobu 30 dnů formou veřejné vyhlášky. Jedná se o 158 poplatníků. V současné době je
již hromadný předpisný seznam pravomocný, splatný a byl předán k vymáhání.
Jana Klimešová, živnostenský odbor

Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265,
e-mail: info@dacice.cz

Sezónní otvírací doba
platí od 1. 6. 2016

pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
sobota + neděle +
svátky
pouze 1. 7. - 31. 8.
9:30 - 15:00 h

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit
při cestování s dětmi?
Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a dobu platnosti má maximálně 30 dnů.
stanovenou na 5 let.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat
Po většině států Evropy je možné cestovat pouze s občanským o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem.
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu - nejčastěji
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území - informace na cesty“.
rodného listu.
Jana Vildumetzová,
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
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Budovy bývalého MěKS změnily název na Kulturní dům Beseda
Se zánikem Městského kulturního střediska, které ukončilo svoji činnost k 31. březnu t. r., vyvstala otázka, jak budovy, které
jsou hlavním místem konání většiny kulturních akcí pořádaných městem, nazývat. Zda ponechat zažitý název „MěKS“ nebo
zvolit pojmenování nové.
Pro
druhou
možnost se rozhodli radní, kteří
na svém jednání
zvolili z předložených
návrhů
nový název Kulturní dům Beseda.
Mnozí čtenáři si
určitě vzpomenou, že před pár desítkami
let se běžně za kulturou v Dačicích chodilo buď do Osvěty, nebo do Besedy. Snad
i proto by cesta za ztotožněním se s novým
názvem neměla být jak pro Dačické tak pro
návštěvníky z okolí příliš obtížná.
Krátký exkurz do historie objektu:
Hlavní sál v KD Beseda patří k nejhezčím
v širokém dalekém okolí. Jeho více jak stoletá historie se začala odvíjet na místě, kde
byla v roce 1841 postavena tovární budova
dačické rafinerie cukru. Výroba cukru zde
skončila už v roce 1852. Novým majitelem
dnešních čísel popisných 4 a 5 se stal v roce

1862 Max Stuckart, ve své době jeden z nejvýznamnějších židovských obchodníků ve
městě. Ten objekty přestavěl a zřídil v nich
pohostinství, faktorství bavlněných látek pro
tkalce z okolí a ve dvoře domu vybudoval sál,
kde se pořádaly společenské akce, koncerty
a přednášky. Je to tedy období, ve kterém se
začala psát kulturní historie tohoto místa.
Dalším majitelem budov se stala v 90.
letech 19. st. Spořitelna města Dačic. Mimo
jiné zde sídlilo okresní hejtmanství. Z našeho pohledu je ale důležité, že spořitelna
financovala přestavbu tzv. Stuckartovy
dvorany v moderně zařízený divadelní sál.
Ten se přibližně od roku 1912 stal domovskou scénou Divadelního spolku Tyl. A byl
to právě Tyl, který se hlavní měrou zasloužil
o další úpravu jeviště. Členové souboru ho
v letech 1935 - 37 zrestaurovali, vybavili závěsy, zřídili provaziště a reflektorový park.
V 50. letech 20. st. došlo k další rekonstrukci hlavního sálu. V té době byl oficiální název zařízení Dům osvěty v Dačicích a

Dačice získaly na obnovu
památek přes milion korun
z Programu regenerace

pod tímto označením je v Okresním archivu
v Jindřichově Hradci uložený soubor archiválií, které dokumentují kulturní život města v dobách dnes již dávno minulých. Zažitý název Osvětová beseda se pak používal
i léta po té, co vzniklo Městské kulturní středisko, jehož prvním ředitelem byl pan Vlastislav Bačák.
MěKS přestalo jako samostatná organizace existovat k 31. březnu a jeho činnost
nyní zajišťuje oddělení kulturních aktivit.
Oba objekty Kulturního domu Beseda
tak vstupují do své nové historické etapy
a v horizontu několika let by se měly dočkat
nezbytné rekonstrukce. Všechny plánované kroky vedou k tomu, aby se z KD Beseda
stalo opět moderní kulturní zařízení, které
bude odpovídat současným požadavkům
na technické vybavení a poskytne kvalitní
zázemí účinkujícím a standardní komfort
všem divákům a návštěvníkům.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Z kulturního programu
červenec - říjen 2016
1. 7 - 17. 7.

Za dačickou kostku cukru

Na základě žádosti podané odborem kultury a cestovního ruchu do Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016
přidělilo Ministerstvo kultury ČR městské památkové zóně
Dačice částku 1.015.000 Kč určenou na obnovu kulturních
památek.

23. 7.

Házení kozla z věže

6. 8.

Prázdninové hraní Pod Lipkami

13. 8.

Fukovy Dačice

15. 8. - 20. 8.

Dačická řežba

Památková
komise
projednala předložené
žádosti, zohlednila připravenost jednotlivých
akcí obnovy, přímo na
místě se seznámila se
stavem objektů a na základě všech získaných
poznatků
doporučila
rozdělit
poskytnutou
státní dotaci mezi čtyři
akce obnovy, kterými
jsou:
• Objekt čp. 27/I, restaurování a oprava severní fasády Starého
zámku, jedná se o závěrečnou etapu celkové obnovy fasády objektu
• Měšťanský dům čp. 42/I, výměna oken uliční fasády
• Plastika sv. Prokopa, celkové restaurování sochy, která bude následně umístěna zpět k mostu přes Moravskou Dyji
• Klášter bosých karmelitek, oprava omítek ohradní zdi a nástupního schodiště
Kromě prostředků ze státního rozpočtu získají vlastníci domu čp.
42 a kláštera bosých karmelitek v souladu s pravidly Programy také
finanční příspěvek z rozpočtu města, a to ve výši deseti procent
uznatelných nákladů na realizované práce.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

20. 8.

Country fest

22. 8. - 25. 8.

Kovářské dny

16. 9.

Rockotéka / Oldies diskotéka + laser show

24. 9.

Slavnostní večer města - Sestry Havelkovy +
Sebranka jazz orchestra

1. 10.

Duo Adamis + Piňakoláda, soutěž „Supr děda,
supr babča“

12. 10.

Manželský čtyřúhelník - divadlo

14. 10.

Dvojkoncert Almost Acustic + ZRNÍ

30. 10.

Nedělní odpoledne s heligonkou
--- inzerce ---
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
VOLNÉHO MÍSTA

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
VOLNÉHO MÍSTA

pracovník - pracovnice útvaru tajemníka
zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

pracovník - pracovnice odboru dotací a investic

UTA – 2/16
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníkapracovnice útvaru tajemníka. Zájemci se mohou přihlásit do 3. 6.
2016 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

UTA – 3/16
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka pracovnice odboru dotací a investic. Zájemci se mohou přihlásit
do 10. 6. 2016 formou písemné žádosti doručené na Městský
úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
• minimálně vyšší odborné vzdělání
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B
• výborná znalost německého jazyka slovem i písmem
• psaní na PC všemi deseti

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání (Bc. nebo úplné) stavebního zaměření nebo středoškolské vzdělání stavebního zaměření
a praxe v oboru
• schopnost jednání s lidmi/profesionální vystupování
• samostatnost a flexibilita, ochota se dále vzdělávat
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Výhodou je:
• praxe ve veřejné správě; výborné organizační schopnosti;
zkušenosti s řízením projektů; komunikační schopnosti a profesionální vystupování; ochota dále se vzdělávat

Výhodou je:
• praxe ve veřejné správě, zkušenosti s investičními akcemi
a evropskými dotacemi, orientace v problematice veřejných
zakázek

Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na
stránkách www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na
stránkách www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika)
• strukturovaný životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání
přihlášky
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• motivační dopis

Druh práce:
• pracovník - pracovnice útvaru tajemníka (organizační pracovník - agenda Zdravého města Dačice a MA21, sekretariát,
tlumočení, tiskové zprávy, spolupráce s partnerskými obcemi
a regiony, benchmarking apod.)
Místo výkonu práce:
• město Dačice
Zařazení:
• 9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků
Nástup:
• červen 2016
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

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.
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Nabízíme:
• odpovídající finanční ohodnocení (fixní plat se započítáním
praxe + osobní příplatek + nepravidelné odměny)
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, sociální
fond)
• pravidelné vzdělávání, školení a rozšiřování znalostí v oboru,
jazykové vzdělávání
• pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, přátelský pracovní
kolektiv
Druh práce:
• pracovník - pracovnice odboru dotací a investic
Místo výkonu práce:
• město Dačice
Zařazení:
• 10. platová třída (dle započítané praxe do výše až 24 750 Kč)
dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn
a doplňků
Nástup:
• dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

www.dacice.cz

Peněžní příspěvky byly rozděleny
Rada města na své 41. schůzi 11. 5. 2016 schválila rozdělení peněžních příspěvků z rozpočtu města subjektům působícím v oblasti péče o mládež, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Město Dačice nebo jiný územně samosprávný celek,
takto:
Poř.
č.

Název organizace

schválená
částka

1

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace Dačice - rehabilitační plavání

2

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace Dačice - zájezd

3

Spolek Borek

5 000,00

4

Tvořílek, z.s.

4 000,00

5

SH ČMS - SDH Bílkov

8 000,00

6

SH ČMS - SDH Dolní Němčice

7

SH ČMS - SDH Chlumec

8 000,00

8

SH ČMS - SDH Malý Pěčín

8 000,00

9

SH ČMS - SDH Dačice

10

Junák - český skaut, přístav Dačice, z.s.

11

TJ Centropen Dačice, z.s.

12 000,00

12

Kruh přátel Dačického dětského sboru, z.s.

50 000,00

13

PaedDr. Vítězslav Jindra

14

Spolek přátel muzea v Dačicích

14 000,00

15

Dačický ZVONEČEK, z. s.

38 000,00

16

Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích

12 000,00

17

Katolický dům Dačice, z.s

18

Divadelní spolek TYL DAČICE

50 000,00

19

Krasohled

14 000,00

9 000,00

0,00

12 000,00

17 000,00
8 000,00

0,00

ZM*

20

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Dačice, Toužín

21

Rybníkářství Dačice, z.s.

22

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Dačice

20 000,00

23

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký
spolek Jindřichův Hradec

10 000,00

24

Český kynologický svaz ZKO Dačice - 126

25

Spolek rodičů a přátel MŠ „Lávky“

26

Občanský spolek při ZŠ Dačice, Boženy Němcové

27

Nadační fond při Gymnáziu Dačice

28

Sdružení rodičů při ZŠ ul. Komenského, Dačice

Součet

Ministerstvo kultury podpořilo
obnovu památek na území ORP
Dačice částkou 903 000 Kč
Jedním ze způsobů, kterým Ministerstvo kultury ČR podporuje obnovu
kulturních památek, které se nachází
mimo území památkových rezervací
a zón je program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností.
Za ORP Dačice administruje program
odbor kultury a cestovního ruchu, který
v letošním roce přijal devět žádostí o státní
podporu. Žadateli byly jak fyzické osoby,
tak obce a církve.
Získanou částku ve výši 903 000 Kč doporučila památková komise rozdělit na čtyři
projekty, kterými jsou:
• Výměna střešní krytiny včetně laťování a klempířských prvků na lodi kostela
sv. Jana Křtitele v Bílkově
• Restaurování sochy sv. Jana Evangelisty
v nice domu čp. 60 ve Slavonicích
• Demontáž zvonice a oprava části střechy
kaple sv. Kříže v Dešné
• Restaurování maleb v západní části kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rancířově
Realizace všech podpořených akcí musí
proběhnout do konce tohoto kalendářního
roku, přičemž následné vyúčtování a kontrolu účelnosti vynaložených prostředků ze
státního rozpočtu bude provádět odbor
kultury a cestovního ruchu, na kterém tyto
dotační tituly administruje Mgr. Pavel Urban, který současně pracuje jako tajemník
památkové komise.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

4 000,00
0,00

4 000,00
3 000,00
11 000,00
5 000,00
19 000,00
345 000,00

*Zastupitelstvo města
Pro rozhodování o dotacích je pro určení toho, kdo bude o dotacích rozhodovat (zda
rada města nebo zastupitelstvo města) rozhodující nikoli částka, která bude obcí přiznaná,
ale částka, která byla v žádosti požadována. O poskytnutí příspěvku Katolickému domu
Dačice z.s. bude rozhodnuto na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Martina Havlíková, odbor finanční
Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové v měsíci červnu 2016
budou dne 10. 6. 2016 a 17. 6. 2016.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I
– Dům s pečovatelskou službou, od 8:00 do 14:00 h.

MYSLETE NA SVOU
BEZPEČNOST,
BUĎTE VIDĚT
Nabídka reflexního zboží
na Infocentru
reflexní páska - 20 Kč
reflexní vestička - přívěšek - 15 Kč
reflexní šňůrka na krk
na klíče - 35 Kč
Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1/I, Dačice
tel: 384 401 265, www.dacice.cz
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Služby sociální prevence – telefonická krizová pomoc
V minulém čísle Dačického zpravodaje jsme začali představovat služby sociální prevence a konkrétně jsme popsali ranou
péči. Dnes se seznámíme s další službou z této série, a to telefonickou krizovou pomocí.
Telefonická krizová pomoc se řadí mezi terénní služby poskytované na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí
v situaci ohrožení zdraví, života nebo v jiné obtížné životní
situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
Obecně tyto služby nazýváme linkami důvěry. Jejich posláním
je pomoci telefonickým rozhovorem lidem v obtížných situacích
(ztráta blízkého, vážné onemocnění v rodině, domácí násilí, krizová
fáze duševní nemoci, krize v rodině, existenční problémy, aj.), kteří
nechtějí nebo nemohou vyhledat pomoc osobně či chtějí zůstat
v anonymitě.
Cílem služby je, aby klient zvládl své emoce, nebyl v bezprostředním ohrožení života, měl jasnější představy o své blízké budoucnosti a věděl o dalších službách, kde může vyhledat pomoc.
Cílovou skupinou jsou děti a dospělí lidé v obtížné životní situaci. Poskytovaná služba je bezplatná, za hovor je účtovaná cena dle
běžného tarifu volajícího.
Telefonická krizová pomoc obsahuje tyto základní činnosti:
• telefonickou krizovou pomoc
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V registru služeb pro Jihočeský kraj nalezneme tyto telefonické krizové pomoci:
• Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., Linka důvěry,
Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, tel.
382 222 300, www.arkadacentrum.cz

• Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České
Budějovice, o.p.s. Nádražní 105/47, 370 01 České Budějovice, tel.
387 313 030, www.rodinnaporadnacb.cz
V registru služeb pro kraj Vysočina nalezneme jednu telefonickou krizovou pomoc:
• STŘED, z.ú., Linka důvěry STŘED, Mládežnická 229, Nové Dvory,
674 01 Třebíč, tel. 775 725 601, www.stred.info
S celorepublikovou působností jsou známy tyto telefonické
krizové linky:
• Telefonická pomoc dětem – Linka bezpečí 116 111
• Anonymní AT linka 724 307 775 (čtvrtek 8 – 23 hod.)
• Rodičovská linka 840 111 234
• DONA linka – pro oběti domácího násilí 251 511 313
• Pomoc obětem trestných činů (Bílý kruh bezpečí) 257 317 110
• Senior telefon – telefonická krizová pomoc 800 157 157
• Linka psychopomoci 224 214 214
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o telefonické krizové pomoci. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního
poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb,
nebo také na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Irena Vašíčková a č. 209 Lada Nejedlá.
V dalším vydání zpravodaje se dočtete o další službě sociální prevence, a to o tlumočnických službách.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice

Začíná pátý ročník soutěže
Rozkvetlé Dačice

MOJE MĚSTO SNŮ

Město Dačice vyhlašuje další ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu
oken, balkónů, teras, lodžií, předzahrádek či okolí domu. Zapojit se do soutěže je
možné od 1. června do 31. srpna.
Soutěžíme v kategoriích:
• Rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
• Rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
• Úprava předzahrádky/okolí domu
Ze soutěžních pravidel: soutěž je určena
pro obyvatele Dačic a místních částí; květinová výzdoba musí být viditelná z veřejně
přístupných míst; soutěžící doručí vyplněnou přihlášku na odbor kultury a cestovního ruchu, Palackého náměstí 1/I nebo ji
zašle elektronicky na kultura@dacice.cz;

"

hodnotí se estetické hledisko, kompoziční
uspořádání, barevnost a nápaditost; komise vyhlásí v září v každé kategorii první tři
místa, za která obdrží vítězové poukázky na
nákup zahradnického zboží a potřeb v hodnotě 1 500 Kč, 1 000 Kč nebo 500 Kč.
Úplné znění pravidel včetně přihlášky je
k dispozici na Infocentru Dačice nebo na
městském webu v záložce Rozkvetlé Dačice 2016. Více informací také na telefonu
384 401 275.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu

"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška do soutěže Rozkvetlé Dačice 2016

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

V Dačicích dne............………………….
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podpis …………………………………

FCC Dačice, s.r.o.
a Zdravé město Dačice
si vás dovolují pozvat na výstavu
výtvarných a literárních prací
žáků dačických základních škol

15. června – 31. srpna 2016
Starý zámek
ulice Krajířova, Dačice
Výstava je přístupná:
pondělí a středa od 8:00 do 17:00,
úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00,
pátek od 8:00 do 14:00
budova MěÚ, Krajířova 27/I, Dačice

www.dacice.cz

Vodovodní hydranty může použít jen
provozovatel sítě a hasiči v případě požáru
S neoprávněnou manipulací s nadzemními i podzemními hydranty se v poslední
době stále častěji potýkají vodohospodáři. Hydrant, jako součást vodovodní sítě,
slouží vodohospodářům pro její plnění a odkalování. Nezanedbatelnou funkcí pro
provozovatele vodohospodářského majetku, tedy společnosti ČEVAK a.s. je také
plnění cisteren pro dovoz pitné vody v případě poruch a havárií na vodovodní síti.
Hydranty také využívají hasiči jako zdroj vody při hašení požárů.
Použití hydrantů v případě záchranných
a likvidačních prací přesně stanovuje Zákon
o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001
Sb., v souladu se Zákonem č.239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému.
Pouze v tomto případě se také na hasiče
nevztahuje povinnost platit vodné a stočné. Žádný jiný způsob manipulace bez vědomí provozovatele tedy není možný.
Pokud by totiž k neoprávněné manipulaci se zařízením vodovodu nebo kanalizace
došlo, hrozí dle výše uvedeného zákona
pokuta jak právnickým, tak i fyzickým
osobám. Kromě toho jim ještě může vodoprávní úřad uložit pokutu za neoprávněný odběr a to až do stejné výše, tedy

50 tisíc korun. Provozovatel, je navíc oprávněn odebranou pitnou vodu zpětně vyúčtovat a může uložit smluvní pokutu až do
výše 10 tisíc korun.
Jakákoli manipulace s hydranty, vyjma
záchranných a likvidačních prací, je tedy
zakázána. Tento problém se objevuje především v jarním a letním období, kdy se
začínají napouštět zahradní bazény. Zde
je třeba dodržet základní pravidlo. Lidé by
měli odběr předem oznámit na bezplatnou
linku společnosti ČEVAK a.s. 800 120 112,
kde jim poradí s možnými alternativami, jak
bazén napustit, případně předají kontakt
na příslušného provozního pracovníka.
Lenka Zimmelová, Čevak a.s.

Třídit, či netřídit?
Určitě jste si domysleli, že následující řádky budou věnovány odpadům, se kterými se každý den my všichni potýkáme a potýkat i nadále budeme. Zcela bezodpadová domácnost je totiž při našem životním stylu pouhou utopií a jen na nás tak
zůstane, jak se vzniklými odpady následně naložíme.
Podíváme li se na naše
dačické odpady v roce
2015,
určitě
za pozornost
stojí několik
čísel. Vloni se
nám podařilo
vytřídit 74 t plastů, což je mnohem více,
než jsme vytřídili v roce 2014 (74 t / 47 t
vytříděných plastů). Pro úplnost informace si můžeme obdobně uvést 70 t /
69 t u vytříděného skla a 111 t / 117 t u
vytříděného papíru.
Odměnu za třídění odpadů nám poskytuje EKO-KOM, a.s. V roce 2014 činila výše
poskytnuté odměny 466 000 Kč, v roce
loňském to bylo již 562 000 Kč. Čím více
a lépe tedy třídíme, tím je odměna vyšší.
Třídit se tedy minimálně v tomto ohledu
vyplatí, protože roční odměna od EKO-KOMu se zohledňuje při stanovení výše místního poplatku za komunální odpad, jehož
plátcem je prakticky každý z nás.
Už to tak vypadá, že budeme mít nový
zákon o odpadech. Jeho návrh, který se
v současné době intenzivně projednává,
je veřejně přístupný, a proto není tajemstvím, že by mělo dojít k zásadnímu, opravdu
zásadnímu, navýšení poplatku za uložení
odpadu na skládku. Uložení odpadu na skládku nás tedy bude stát více. Uvědomímeli si, že na skládce skončí vše, co vhodíme

do naší popelnice po vytřídění toho dále
využitelného, určitě nás napadne, že i v
tomto ohledu se třídit asi vyplatí. Neplatí-li
to tolik dnes, zítra už bude.
Celý městský systém pro nakládání
s komunálním odpadem je totiž, kromě
jiného, i o poměru odpadu tříděného a
netříděného. Právě podíl netříděného odpadu je tím nejpodstatnějším pro výši již
zmíněného poplatku za komunální odpad.
Ano, jeho výši sice stanoví naši zastupitelé,
ale my, svým přístupem, jim vymezíme
mantinely, ve kterých se mohou pohybovat. My jim de facto řekneme: „Místní
poplatek za komunální odpad nám můžete
stanovit až do výše ??? Kč.“ Opravdu tedy
záleží na každém z nás ...
Sportovní terminologií zvítězil v loňském
roce netříděný odpad nad odpadem
tříděným v poměru 74,53 (%) : 25,47 (%).
Podaří se nám změnit tento poměr ku
našemu prospěchu? Nevím, odpověď na
tuto otázku neznám. Vím však, že otázku
položenou v názvu tohoto příspěvku si
musí zodpovědět každý sám a každý za
sebe.
Napadá mě ještě jeden dovětek. Odkládejme do „žluté“ PETky jen sešlápnuté,
odkládejme do „modré“ krabice jen
rozložené, využívejme v případě potřeby
i sousedních stanovišť a já se opravdu rád
připojím k těm, kteří říkají, že s tím tříděným
sběrem plastů a papíru se musí něco udělat.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Představitelé města
uctili památku obětí
II. světové války
V pátek 6. května odpoledne položili
zástupci města Dačice kytice s trikolorou k pomníkům a na místa připomínající události druhé světové války.
Vzpomínkový akt u pomníku obětem
válek v Kancnýřově sadu se uskutečnil
v neděli 8. května.

Představitelé Dačic položili kytici s trikolorou u pomníku nedaleko Hradišťka věnovaného Augustinu Mrvkovi, partyzánovi,
zastřelenému 1. 5. 1945 při pokusu o likvidaci německého vojenského vlaku na trase
Slavonice – Dačice. Následovala zastavení
u pamětního kamene při křižovatce na
Chlumec připomínajícího památku šesti
mužů, kteří zahynuli při výbuchu munice
dne 23. 5. 1945 a na starém hřbitově, kde
jsou ve společném hrobě pohřbeni. Dalšími třemi pietními místy, u kterých byly
položeny kytice, byl pomník obětem II. světové války v Bílkově, pamětní kámen ve Velkém Pěčíně a pomník v Lipolci připomínající oběť Vladimíra Kostjakova, padlého 9. 5.
1945.
Hlavní pietní akt, při kterém starosta
Karel Macků, místostarosta Miloš Novák
a tajemník Zdislav Páral uctili památku válečných obětí položením věnce k pomníku
na Palackého náměstí, se uskutečnil v den
státního svátku. Vzpomínkové momenty
proběhly také u pamětních desek vojenských pilotů Viléma Götha a Karla Alexandra Pospíchala.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Zapojte se!

Chtěli byste se na něco zeptat starosty města? Pošlete vaše otázky do naší
redakce a my se ho zeptáme za vás v pravidelném pořadu Datel u starosty.
Máte námět na reportáž?
Připravujete kulturní akci?
Stačí se obrátit na reportéry Dačické televize. Otázky můžete posílat na e-mail
kronika@jhtv.cz nebo zavolat na telefon 777 916 195.
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MĚSTO SNŮ
Dačice 2016
Na dačických základních školách, které jsou zapojené
do projektu Město snů, se žáci v tomto školním roce věnují
tématu ochrany životního prostředí, třídění a dalšího zpracování odpadů.
Školy mají k dispozici soubor pracovních materiálů, videopořad, pravidla, instrukce, plakáty a informace na
nástěnky. Žáci postupně plní úkoly z pracovních listů a zkoumají situaci s odpady
ve třídě, ve škole nebo i v domácnosti.
Sledují například, kolik jakého odpadu za
týden ve třídě vyhodí, co se s ním děje dál,
zamýšlejí se nad dalším možným využitím
a nad tím, jak vzniku odpadů předcházet třeba již při nakupování
ekologicky šetrných výrobků nebo produktů, které nemají
zbytečně moc obalů a podobně. Učí se, že ekologicky šetrné chování záleží na rozhodnutí a převzetí zodpovědnosti každého z nás.
Kromě této praktické části „Škola a odpady“ tvoří žáci výtvarná
a literární díla na téma „Moje město snů“ – kreslí a píší, co se jim na
jejich městě líbí, co by si přáli změnit nebo tvoří města vysněná až
téměř sci-fi.
Velmi důležité je propojení teorie s praxí, což projekt Město
snů splňuje. Díky zázemí projektu a podpoře partnerů mají školy
zajištěn odvoz vytříděného odpadu, mají možnost exkurzí na
třídící linku, sběrný dvůr, skládku.
Koncem května budou všechny odevzdané práce vyhodnoceny
a vítězové si převezmou odměny při slavnostním ukončení projektu 10. června v Kulturním domě Beseda Dačice. Výstava z nejlepších
výtvarných a literárních děl bude k vidění v budově Starého zámku
od 15. června celé prázdniny až do 31. srpna 2016. Od září budou
vybraná díla přesunuta do Městské knihovny Dačice.
Partnery projektu jsou FCC Dačice, s.r.o., Zdravé město
Dačice, Městská knihovna Dačice a základní školy v Dačicích –
ZŠ B. Němcové, ZŠ Komenského a ZŠ Neulingerova.
Martina Mazurová, FCC Česká republika, s.r.o.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Mé toulky za zvěří
V sobotu 7. května se sešly děti mateřských a základních
škol na vyhlášení soutěže Mé toulky za zvěří, kterou pořádá
již tradičně Českomoravská myslivecká jednota. Tentokrát
se uskutečnilo předávání diplomů a věcných cen na dačické
střelnici.
Konaly se zde střelecké závody, a tak i myslivci mohli vidět, jaké
děti namalovaly krásné obrázky lesních zvířat, a jak uspěly ve vědomostní soutěži. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích ve
výtvarné soutěži a ve dvou věkových kategoriích ve vědomostním
testu.

Konečné výsledky soutěže:
Výtvarná soutěž 1. kategorie - do 6ti let
1. místo

Bára Doležalová

MŠ Bratrská

2. místo

Tereza Kupcová

MŠ Bratrská

3. místo

Matěj Fiedler

MŠ Bratrská

Výtvarná soutěž 2. kategorie - 6 - 8 let
1. místo

Eliška Přikrylová

ZŠ B. Němcové

2. místo

Barbora Kupcová

ZŠ B. Němcové

3. místo

Denisa Doubková

ZŠ Komenského

Výtvarná soutěž 3. kategorie - 9 - 12 let

12. května proběhlo v Dačicích oblastní kolo soutěže mladých cyklistů, které v rámci dopravní výchovy dětí uspořádal
Městský úřad Dačice a DDM v Dačicích ve spolupráci s Policií
ČR, dopravní policií J. Hradec, Městskou policií Dačice, Českým
červeným křížem, oblastním spolkem v J. Hradci.

1. místo

Kristýna Bastlová

ZŠ Komenského

2. místo

Anděla Kubešová

ZŠ Komenského

3. místo

Iveta Lahodná

ZŠ Komenského

Soutěž se uskutečnila v objektech Domu dětí a mládeže
a přilehlém okolí. Žáci a žákyně 5. až 9. tříd ZŠ z Budče, Č. Rudolce, Dačic, Slavonic a St. Hobzí soutěžící ve smíšených čtyřčlených
družstvech ve dvou věkových kategoriích, změřili síly v teoretických znalostech silničního provozu, poskytnutí první pomoci, jízdě
zručnosti a jízdě po veřejných komunikacích.
Soutěž skončila s těmito výsledky:
kategorie I. (věk 10-12 let)
1. ZŠ Staré Hobzí
2. ZŠ Dačice B.Němcové
3. ZŠ Dačice Komenského
4. ZŠ Slavonice, 5. ZŠ Budeč
kategorie II. (věk 13-15 let)
1. ZŠ Staré Hobzí
2. ZŠ Dačice Komenského
3. ZŠ Dačice B.Němcové
4. ZŠ Český Rudolec, 5. ZŠ Slavonice
Družstva, která se umístila na 1. až 3. místě, postupují do
okresního kola, které se uskuteční 19. května v Třeboni.
Michael Novák, odbor dopravy

1. místo

Nikola Lovětínská

ZŠ Komenského

2. místo

Vendula Vrbová

ZŠ Komenského

3. místo

Anna Doležalová

ZŠ Komenského

10

Výtvarná soutěž 4. kategorie - 13 - 15 let

Testová soutěž 3. kategorie 9 - 12 let
1. místo

Nela Kasáčková

ZŠ Komenského

2. místo

Tomáš Štibich

ZŠ B. Němcové

2. místo

Kateřina Michnová

ZŠ Komenského

3. místo

Eliška Benešová

ZŠ B. Němcové

3. místo

Tina Máchová

ZŠ B. Němcové

Testová soutěž 4. kategorie 13 - 15 let
1. místo

František Novák

ZŠ Komenského

2. místo

Martin Urbanec

ZŠ Komenského

3. místo

Jakub Beneš

ZŠ B. Němcové

3. místo

Tomáš Kubeš

ZŠ Komenského

Markéta Přikrylová, odbor kultury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Být z Dačic, to je radost!
Ten pocit zažívám velmi často, ale jsou chvíle, kdy si jej uvědomuji ještě intenzivněji. K takovým patří například setkání se
žáky a studenty z Jihočeského kraje, které mám často možnost přivítat v Praze v Poslanecké sněmovně. K takovým patří také
setkání s rodáky z Dačic, které již poněkolikáté proběhlo ve stejných prostorách.

Stěny Poslanecké sněmovny jsou nasáklé politikou, atmosféra je
zde někdy politicky rozjitřená, někdy strategicky kompromisní, jindy ji ovládá podtón politické shody. Politika kam se podíváte! Ale

Již více než dva roky
Můj kolega senátor se jmenuje Jaroslav Zeman. Jarda pochází ze severu, z Jablonecka a je také starostou malé obce
Albrechtice. Do Senátu byl zvolen možná také proto, že je na
Jablonecku významným zaměstnavatelem. Vlastní firmu, ve
které pracuje okolo 300 zaměstnanců.
Jaroslav Zeman proto zná velmi dobře situaci na trhu práce a jeho
cílem vždy bylo zaměstnat všechny, kteří pracovat chtějí. I proto
jsme již před více než dvěma roky připravili návrh změny zákona
o hmotné nouzi, který by po přijetí umožňoval všem dlouhodobě
nezaměstnaným (více než 6 měsíců) si přivydělat formou tzv.
veřejné služby. To znamená, že lidé, kteří dlouhodobě hledají
práci, by mohli pracovat měsíčně 20 až 30 hodin například pro
obec a získávali by k dávkám hmotné nouze, které pobírají, další
bonus ve formě finančního příspěvku. Výše příspěvku (bonusu) by
se odvíjela od odpracované doby a dosahovala by maximálně cca
jednoho výjimečně až jednoho a půl tisíce korun měsíčně.
Hlavní cíle předložení našeho návrhu jsou tři. Umožnit
dlouhodobě nezaměstnaným si přivydělat, pomoci dlouhodobě
nepracujícím neztratit pracovní návyky
a ukázat většině pracujících, že stát má zájem
a schopnost zajistit, aby každý, kdo může a má
zájem, mohl pracovat a nemusel žít na úkor ostatních.
Ptáte se na výsledek? Přestože naše novela
prošla Senátem úspěšně a velmi rychle, v Poslanecké sněmovně čeká na definitivní projednání
již více než dva roky.
Za ty dva roky jsme kvůli této novele na
různých jednáních v Poslanecké sněmovně
byli s kolegou Zemanem již více než desetkrát.
Přiznám se, že jsem z toho už otrávený. Nejsem
si totiž již vůbec jistý tím, zda všechny ty návrhy
na změny a na vylepšení našeho návrhu ze strany poslanců nebo ministerstva práce a sociálních věcí nejsou podávány při našich jednáních
účelově s cílem přijetí návrhu změny zákona
zabrzdit nebo alespoň oddálit. Moc tomu nerozumím, nikomu se tím nepomáhá spíše naopak,
ale jiné vysvětlení mě nenapadá.

i tak se ve sněmovním životě najdou momenty, které jsou apolitické a lidsky velmi příjemné. Pokaždé jsem rád, když mohu být součástí i těchto odpolitizovaných událostí. Ve čtvrtek 12. května jsem
v prostorách Státních aktů, což jsou „kongresové prostory“ Sněmovny s přiléhající velkou terasou s krásnou vyhlídkou na Pražský
hrad, společně se současným starostou Dačic Karlem Macků a jeho
kolegy z radnice přivítal rodáky z Dačic. Na semináři věnovaném
historii města Dačic se zde sešlo několik desítek lidí, které k našemu
městu pojí rodné pouto. Ačkoli já osobně nejsem rodákem z Dačic,
jsem rád, že mne život zavál do tohoto krásného jihočeského města a vážím si toho, že mne Dačičtí vzali mezi sebe. Společně jsme
tak vyslechli trochu té historie, ale i aktuální novinky, především to
však byla pro všechny možnost společně si popovídat o tom, co
je spojuje. O Dačicích, své lásce k nim, přátelství zde navázaných
a udržovaných i přes různě velké vzdálenosti. Zahájení bylo velmi
spontánní a neslo se v duchu sportovního zpravodajství. Aktuálně
náš národní hokejový tým v Moskvě totiž bojoval na ledě proti Norům. Starosta Macků všem zúčastněným oznámil „Momentálně je
to 5:0. Pro nás!“. To jsme ještě netušili, že budeme moci společně
„oslavit“ další vítězství našich hokejistů na Mistrovství světa s finálním skóre 7:0. Velké gratulace do Moskvy a jen tak dál, pánové!
Letos jsme v úvodu semináře společně zhlédli film věnovaný našemu městu a roku 2015. Mohlo by se zdát, že jeden rok v jednom
městě, čítajícím necelých osm tisíc obyvatel, nebude na novinky
nijak zvlášť bohatý?! To je ale opravdu pouze zdání! Vždyť i Dačický zpravodaj každý měsíc doslova praská ve švech informacemi
o městě a nejbližším okolí.
Po filmu se světlo v sále znovu rozsvítilo a začalo to pravé
setkání rodáků. Nastal přesně ten okamžik, kdy si s hrdostí říkám, že jsem rád, že k těmto lidem patřím, že patřím mezi vás!
A i když jsem momentálně z Dačic pracovně vzdálen, nemohu si odpustit žádnou z těchto příležitostí, ať na domácí půdě
nebo na tzv. neutrální zde v Praze. Jsou vždycky velmi příjemné
a podnětné a já věřím, že podobný dojem vzbuzují v nás všech,
které pojí Dačice, město, kde v roce 1843 vyrobili první kostku cukru na světě! Jsme součástí města, díky kterému mají o něco sladší
život na celém světě.
Jan Bartošek

Miloš Vystrčil, senátor
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Co je nového na Základní škole Komenského
Praha/Londýn

Krásy těchto metropolí měli možnost
porovnat naši deváťáci.
Jejich procházka
Prahou začala u Pražského hradu. Navštívili Katedrálu sv.
Víta, prošli všechna
nádvoří,
nakoukli
do Zlaté uličky a nenechali si ujít ani
výměnu
hradních
stráží. Po jedné hodině byli očekáváni
v podhradí, v poslanecké sněmovně. Pro
žáky byl připraven
program a osobně je
přivítal místopředseda poslanecké sněmovny Ing. Jan Bartošek.
Přes Karlův most pak přešli na druhý břeh Vltavy, kde již čekal parník,
který je vodní cestou provezl od Karlova mostu až po Vyšehrad.
V závěru odpoledne prošli Staroměstské a Václavské náměstí. Po
sedmé hodině, s deseti kilometry v nohách, ale s úsměvy na tváři
se vydali k domovu. Praha je opravdu krásné město!
Poslední dubnový týden se zájemci z řad 9. ročníku vydali na zajímavý poznávací zájezd do Anglie. Letošní návštěva nespočívala
jen v návštěvě hlavního města Londýna, mohli také obdivovat
krásy jižní Anglie.
Do Spojeného království se dostali trajektem z francouzského
Calais, dva dny se věnovali krásám Londýna, spali zde v hostitelských rodinách a měli jedinečnou příležitost komunikovat anglicky
s rodilými mluvčími. Jeden celý den pak cestovali po jižní Anglii
- svou krásou je ohromilo moře, křídové útesy, řeky s meandry,
oceánarium „Sea life“ a v neposlední řadě též město Brighton. Také
tento výlet jim přinesl obrovské množství nezapomenutelných
krásných zážitků.
Už se v červnu těšíme do Německa.

na konících.
Čtvrtáci vyrazili
na kozí farmu v Ratibořicích.
Chovají
zde asi 800 koziček.
Děti si mohly
malá kůzlátka pochovat, krmit kozy, podívaly se
do dojírny a dostaly i ochutnat kozí
jogurtové mléko.
Kozí výrobky jim
zachutnaly tak, že vykoupily téměř všechny výrobky od jogurtů,
sýrů až po mléko. Fotografie a informace o dalších exkurzích na
www.zsdacice.eu.
Stonožka - testování žáků 5. tříd
V první polovině dubna proběhlo testování Scio „Stonožka“
5. tříd. Žáci si prověřili, jaké znalosti mají v matematice, českém jazyce, angličtině i jaké jsou jejich obecné studijní předpoklady. Další
testování absolvují 8. ročníky a letos mimořádně i 6. ročníky – naše
škola byla zapojena do testování čtenářské gramotnosti.
Návštěva rodičů ve výuce
S velkým zájmem se vždy setkáváme při Dnech otevřených dveří
– tentokrát na Bratrské a přímo ve výuce. Navštívili nás rodiče,
prarodiče, tety... Děti jim předvedly, co se za letošní školní rok
naučily, jak se zapojují do vyučování, jak tráví přestávku, jaké mají
kamarády …
Bruslení v Telči
Využíváme blízkosti nové ledové plochy v Telči a jezdíme v rámci
tělesné výchovy bruslit. Své bruslařské dovednosti si zlepšujeme
pod vedením zkušených trenérů. Všichni se maximálně snažíme
a hodinu bruslení si užíváme i s nějakým malým pádem.

Doplňujeme výuku o …

Ve školní družině to žije ...
Naposledy jsme si užili „čarodějnické“ grilování.
Mnohé děti doprovodili rodiče, prarodiče a sourozenci. Přišly
i čarodějnice, jedna „hezčí“ než druhá. Děti se nadšeně zapojily do
připravených soutěží.
Eva Macků, ředitelka školy

Den Země
V pátek 22. dubna naše škola osiřela. Všichni žáci a žákyně
naší školy se pod vedením vyučujících zúčastnili exkurzí, které
doprovázejí environmentální vzdělávání v naší škole. Možná Vás
následující informace inspirují k návštěvě zajímavých míst naší
Země.
Navštívili jsme nově otevřené největší science centrum na
Vysočině. ALTERNÁTOR - ekotechnické centrum Třebíč bylo vybudováno v bývalé továrně na výrobu bot a ponožek. Největším
překvapením se stal projekční model planety, na níž průvodce
simuloval nejrůznější přírodní úkazy jako např. vlny tsunami či
zemětřesení. V Evropě funguje jen 8 ks podobných modelů, v ČR
pouze 2 ks. Neskutečně drahý přístroj je napojen na vesmírnou
agenturu NASA. Na novém moderním modulu bylo vidět, jak naši
planetu zachycují vesmírné družice v noci i ve dne, jak postupuje
oblačnost, která ovlivňuje počasí.
Prvnáčci se vydali na skládku odpadků do Borku. Prohlédli si,
kam se ukládá odpad z domácností, zvážili se na váze (59 dětí
a 3 dospělí měli téměř 2 tuny!), podívali se na vysýpání kontejneru
pomocí autojeřábu.
Třeťáčci jeli vlakem do Malého Pěčína. Pro žáky zde bylo
přichystáno několik soutěží, v kterých si mohli ověřit své dosavadní znalosti z oblasti péče o domácí zvířata. Prohlédli si stáje,
vyzkoušeli si vyčesávání koní a samozřejmě nechybělo ani svezení

Děti, patří k nejvěrnějším návštěvníkům našeho kina,
a tak jsme se již po několikáté rozhodli oslavit jejich svátek.
Přesněji tedy Mezinárodní den dětí, který letos připadá na
středu 1. června 2016.
Tento den bude proto patřit projekci nového animovaného pásma s oblíbeným Patem a Matem, pod názvem PAT A MAT VE FILMU.
Jedná se přitom o úplně nové nikdy neodvysílané a nevydané epizody známých příběhů.
Před začátkem projekce navíc bude v našem kině probíhat
losování o drobné, filmové i nefilmové dárky. Slosovatelné budou
všechny dětské vstupenky, cena jedné vstupenky je 50 Kč.
V červnovém programu ale nezapomínáme ani na větší děti,
pokud máte rádi české filmy jako Pod jezevčí skálou, nebo Jak
vytrhnout velrybě stoličku, pak by vám rozhodně neměl uniknou
nový český snímek – DĚDA. Na tuto pohodovou letní komedii pro
celou rodinu o prázdninovém dobrodružství dětí u dědy z tajuplného Valašska bude možné zakoupit také rodinnou vstupenku.
Při zakoupení 3 a více lístků bude cena jedné vstupenky 80 Kč.
No a pak už se bude blížit konec školního roku, a to je čas
vysvědčení. Za odměnu můžete vzít děti na nový animovaný film
HLEDÁ SE DORY.
Milan Krotký, 3D Kino
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Základní škola Dačice, Boženy Němcové slaví 55. výročí
V letošním roce si připomínáme 55 let od založení základní školy
v ulici Boženy Němcové. Pojďme společně oslavit 8. června 2016 její
narozeniny. Srdečně Vás zveme.
Den matek
Děti z 1. až 5. ročníku nezapomněly na své maminky a vytvořily
pro ně 3. května krásné dárečky v tvůrčí dílně malování na sklo, ve
školní družině pak vyrobily přáníčka, aby maminkám poděkovaly
za jejich každodenní péči a starost.
Také žáci 1. tříd jistě udělali ve čtvrtek 5. května velkou radost
svým maminkám, tatínkům, ale i babičkám a dědečkům odpoledním vystoupením, při kterém předvedli pásmo lidových písní
a zhudebněnou pohádku O Budulínkovi. Své vystoupení poté
předvedli 10. května také klientům Domu s pečovatelskou službou
v Dačicích.
Mé toulky za zvěří 2016
V sobotu 7. května proběhlo vyhlášení vítězů XIV. ročníku dětské
výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří, kterou každoročně vyhlašuje
Českomoravská myslivecká jednota. Tradičním organizátorem dačického kola jsou Městské lesy Dačice.
Velikou radost máme z 1. místa Elišky Přikrylové a z 2. místa Barbory Kupcové ve druhé kategorii dětí 6 – 8 let. Dále potom z 2. místa Tomáše Štibicha a z 3. místo Elišky Benešové a Tiny Máchové ve
třetí kategorii testové soutěže a z 3. místa Jakuba Beneše ve čtvrté
kategorii testové soutěže.  

s názvem Mc Donald´s Cup. Soutěž se konala na Tyršově stadionu
v Jindřichově Hradci.
Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Petr Mašata, Tomáš Krejčí, Vojtěch Karkoška, Matěj Plucar, Lukáš Němec, Vilém Haruda, Ondřej Poledník, Jan Tříletý, Kryštof Budíček, Vojtěch Beneš
a Jan Vacek. Z celkového počtu dvanácti mužstev se nakonec umístili na velice pěkném pátém místě.
Jitka Chvátalová
Krajské kolo volejbalového turnaje
Vítězství v okresním kole a postup do krajského kola v Českých
Budějovicích byl pro naše volejbalistky velkým úspěchem. Na
„kraj“ jela děvčata se strachem, protože nevěděla, co je čeká.
Nakonec se však nezalekla ani volejbalistek trénujících několikrát týdně, ani míčů létajících neskutečnou rychlostí a 6. místo
v kraji bylo pro ně velkým úspěchem dovolujícím odjet domů se
vztyčenou hlavou.
Jana Špičková

Připomněli jsme si Otce vlasti
Dva týdny před sedmistým výročím narození císaře a krále Karla
IV. si naši žáci 4. a 7. ročníku připomněli dobu panování tohoto slavného vladaře. V rámci projektového Dne Země se vydali na hrad
Landštejn, kde je čekal netradiční program zaměřený na život ve
14. století.
Během prohlídky hradu získali spoustu nových znalostí, které si
mohli hned prověřit při vyplňování pracovního listu.
Čtvrťáci na svou exkurzi navázali 4. května dalším projektovým
dnem ve škole na téma Lucemburkové a Karel IV.
Bohumil Havlík
Postup do okresního kola soutěže mladých cyklistů
12. května 2016 se zúčastnili žáci naší školy oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Dačicích. Mladší žáci z VI. A a VI.
B a starší žáci z IX. A soutěžili ve čtyřech disciplínách.
Znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích si ověřili jak teoreticky, tak i v praktické části v běžném silničním provozu. Zvládnutí kola si vyzkoušeli při překonávání osmi překážek.
Poslední disciplína prověřila jejich znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci.
Mladší žáci skončili na 2. místě, starší žáci na 3. místě a obě družstva postupují do okresního kola v Třeboni.
Pavel Janda
McDonald´s Cup 2016
5. května 2016 se konalo okresní kolo poháru v minikopané

Medaile z mistrovství republiky
Výrazného úspěchu dosáhla Tereza Kupcová, žákyně Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy v Telči, na Mistrovství České republiky v grafických předmětech, které se konalo 18. a 19. dubna 2016 v Novém Bydžově.
Na toto mistrovství byla nominována na základě svých výkonů z krajského kola v Jihlavě, kde zvítězila ve
třech disciplínách – záznamu mluveného slova, desetiminutovém opisu a v korektuře textu. I v konfrontaci
s nejlepšími žáky středních škol z celé republiky si Tereza vedla velmi dobře. V záznamu mluveného slova
splnila velice náročný základní limit 3 minuty záznamu a skončila na 7. místě, v desetiminutovém opisu
s 50bodovou penalizací za neopravenou chybu získala výborné 12. místo a v disciplíně korektura textu
vybojovala vynikající 3. místo. Tereza nejenom mistrovsky ovládá klávesnici PC, ale dosahuje i výborných
studijních výsledků. Čtenáře určitě potěší, že Tereza je bývalá žákyně ZŠ B. Němcové, kde také získala první
zkušenosti v soutěžích v psaní na klávesnici.
Ladislav Novák
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Úspěšný rok našich žáků v předmětových a vědomostních
soutěžích
Každý školní rok se řada našich žáků účastní nejrůznějších
předmětových olympiád a vědomostních soutěží. O jejich výsledcích vás průběžně informujeme na www stránkách školy i na
stránkách tohoto zpravodaje. Většina soutěží už v letošním školním
roce skončila, a proto přinášíme v tomto čísle přehled největších
úspěchů našich žáků. Blahopřejeme všem úspěšným a děkujeme
za účast i těm, kterým se letos uspět nepodařilo.
Český jazyk

Tomáš Drobil z prvního ročníku, umístil se na krásném 14. místě ze
49 účastníků.
Dějepis
V dubnu proběhla v Českých Budějovicích dějepisná soutěž
gymnázií. Pod vedením paní učitelky Kloiberové se jí zúčastnili
Vojtěch Krajíček z oktávy a Radek Tesař a Kristýna Poláčková
z druhého ročníku. Naši studenti zvládli vědomostní soutěž
výborně a obsadili skvělé 5. místo, které jim zajišťuje postup do celorepublikového finále, jež se koná na podzim v Chebu.
V okresním kole olympiády z dějepisu obsadila Anežka Kálalová
z kvarty desáté místo mezi šestadvaceti účastníky.
Anglický jazyk
Kryštof Blažek ze sekundy obsadil 1. místo v okresním kole
olympiády z anglického jazyka v kategorii v kategorii IB. Medailový
post obsadila také Pham Khanh Ly, žákyně tercie, která skončila na
3. místě v kategorii IIB.
Ruský jazyk
Do krajského kola konverzační soutěže středních škol v ruském
jazyce postoupili Tereza Železná z třetího ročníku, Barbora Svobodová z oktávy a Zdeněk Přibyl ze sexty.

Po postupu z okresního kola obsadila Dominika Kellnerová ze
čtvrtého ročníku 2. místo v krajském kole olympiády z českého
jazyka a postoupila do celorepublikového kola, které se koná ke
konci července.
Na okresním kole dále naši školu reprezentovali Anežka Kálalová
z kvarty, která se ve své kategorii probojovala na 5. místo a Radek
Tesař z druhého ročníku, který obsadil v kategorii vyšší gymnázium
4. místo.

Fyzika
Tomáš Drobil z prvního ročníku postoupil do krajského kola
fyzikální olympiády kategorie D.

Zeměpis

Biologie
V krajském kole olympiády z biologie kategorie B se umístila Viktorie Bartoňová ze sexty na 13. místě z celkového počtu 40 účastníků.
V kategorie A se umístila Gabriela Kubešová ze čtvrtého ročníku na
17. místě z celkového počtu 33 účastníků. V okresním kole olympiády
z biologie kategorie C obsadila Izabela Starková 8. místo.

Štěpán Burda ze sexty
obsadil 1. místo v krajském kole olympiády ze
zeměpisu. Navíc si na celostátním kole vybojoval
postup na mezinárodní
soutěž v Japonsku, která
se bude konat v srpnu
2016.
Alexandra Palánová ze
sekundy obsadila v krajském kole olympiády ze zeměpisu 3. místo.
Matematika

Jáchym Bartošek
z tercie obsadil
1. místo v okresním
kole matematické
olympiády v kategorii Z8, ve stejné
kategorii se stali
úspěšnými řešiteli
i jeho dva spolužáci
Jan Morávek a Jan Klivan. V kategorii Z7
obsadil Kryštof Blažek ze sekundy 4. místo.
Václav Steinhauser z druhého ročníku obsadil 1. místo v krajském kole
matematické olympiády kategorie B,
navíc obsadil v kategorii A určené pro
maturanty vynikající 3. místo.
V kategorii B nás dále úspěšně reprezentovali Radek Tesař
(8. místo z 32 účastníků) a Vojtěch Novák (11. místo z 32 účastníků),
oba z druhého ročníku.
V kategorii C se úspěšným řešitelem matematické olympiády stal
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Chemie
Jan Klivan z tercie obsadil 1. místo v okresním kole chemické
olympiády kategorie D, v krajském kole se stal úspěšným řešitelem.
Vlastislav Řezáč z druhého ročníku se stal úspěšným řešitelem krajského kola v kategorii C.

Lesnická soutěž „YPEF (Young People in European Forests)“
V kategorii mladších žáků (13 až 15 let) obsadilo naše družstvo
z kvarty ve složení Šárka Nováčková, Antonín Málek a Zdeněk
Škoda pěkné třetí místo a v kategorii starších žáků (16 až 20 let)
se naše druhé družstvo ve složení Václav Steinhauser z druhého
ročníku, Tomáš Drobil z prvního ročníku a Viktor Soukup z kvinty
probojovalo dokonce na 1. místo a postoupilo do oblastního kola,
ve kterém se umístilo na 5. místě.
Milan Točík
Nejaktuálnější informace o škole najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv.

--- inzerce ---

Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

ODVEDENÍ DÍLA
NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
„od A až do Z“
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
ŽÁDNÉ PLATBY
• vyhledání pramene • vyvrtání
PŘEDEM
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ZDARMA

veškerá doprava a zaměření

www.dacice.cz

Ukliďme Česko – naše rodné město Dačice
MŠ Za Lávkami se již 7. rokem účastní akce Ukliďme svět. V roce 2009 jsme přišli
s nápadem na účasti veřejného úklidu v Dačicích a v blízkých lokalitách. Další rok
jsme vytvořili projekt, který obsahoval nejenom úklid, ale i výchovně vzdělávací
činnosti – ekohrátky.

Nabídli jsme tento projekt všem mateřským školám našeho právního subjektu.
V současné době se vzájemně doplňujeme
o nové poznatky, činnosti, zajímavé nápady
a samozřejmě jsme rádi, že i my společně
s dětmi „děláme něco užitečného“ a zjišťujeme, jak je fajn mít kolem sebe čisto např.
na zahradě, v okolí mateřských škol nebo
na oblíbených místech při pobytu venku.
Jak probíhal tento projekt letošní rok
2016 v našich mateřských školách?
Děti se dozvěděly, jak je důležitá ochrana životního prostředí, třídily odpady do
dětských plastových kontejnerů. Při rozhovorech na téma „co činit s odpadky, jaké je
jejich další zpracování jsme využili různé
nové obrazové materiály. Společně jsme se
zamýšleli nad nesprávným chováním lidí
a jejich důsledky. Děti s učitelkami se rozhodly vyšlápnout za město Dačice a přesvěčit se, jak to s naší přírodou vypadá. Vybavili
jsme se fotoaparátem a pořizovali si na výletě snímky, které jsme ve třídě třídili - hra
„vadí, nevadí“. Svoje názory „co je pěkné“
na světě děti vyjádřily i výtvarně třeba i na
chodníku před svojí mateřskou školou. Vytvářeli jsme koláž „MODRÁ PLANETA“ – „co
je pěkné“ a naopak „co nám škodí“. Zkoušeli jsme také přijít na to, jak ještě odpadky
využít, než je vyhodíme do kontejneru. Se-

tkali jsme se s novým pojmem RECYKLACE.
Děti například cvičily s PET lahvemi, zahrály
si s nimi „na bubeníky“, vytvářely obrázky
z víček PET. Nechyběly ani pracovní listy na
toto téma, kde si děti vyzkoušely své vědomosti.
Také jsme zjistili, že máme v blízkosti Dačic území označené jako Přírodní památka
Toužínské stráně. Poznávali jsme nové zajímavé rostliny a pozorovali jsme hmyz. Našli
jsme ale v přírodě také několik odpadků
(odhozené PET lahve, plechovku a papírky). Dále děti uklízely v různých lokalitách
v okolí mateřských škol. Sbíraly v rukavicích
to „co do přírody nepatří“ do připravených
pytlů. Potom jsme odpad rozdělili do příslušných kontejnerů a popelnic. Děti uklízely s elánem a chutí a za svou snahu dostaly
omalovánky, samolepky a nechyběla ani
drobná sladkost.
V rámci tematického bloku „Země je
naší domovem“ jsme se byli také podívat
ve sběrném dvoře v Dačicích. Děti si doma
společně s rodiči doma vytvářely „něco“
dle své fantazie – prostě hrátky s odpady.
Někteří donesli foto z úklidu v okolí svého
domova. Výrobky z odpadů ze všech mateřských škol byly vystaveny na akci Den
země v MŠ Za Lávkami a v prostorách Infocentra Dačice. Všechny MŠ se podílely na
těchto činnostech dle svých možností.
Vnímání a poznávání přírody se učitelky
s dětmi věnují nejenom při tomto projektu,
ale průběžně po celý rok. A tak se učíme,
jak zeměkouli pomoci, jak jí ulehčit a jak žít,
abychom byli spokojení nejen my lidé, ale
i „příroda“, která je velmi důležitou součástí
našeho života.
Milada Janoušková, MŠ Dačice

Den Země 2016 v Mateřské škole Dačice
Nejen my lidé, ale i naše planeta slaví každoročně svátek Den Země. Ten připadá
na 22. dubna a jako již tradičně se k jeho oslavám připojuje Mateřská škola Dačice
- MŠ Za Lávkami a Spolek „Lávky“ s programem pro širokou veřejnost.

23. dubna jsme se sešli v areálu zahrady MŠ Za Lávkami. Během zábavného
odpoledne se zahrada školky proměnila
v různá království, kde si návštěvníci u jednotlivých stanovišť mohli ověřit své znalos-

ti, vědomosti a zručnost. Stanoviště „Máme
rádi přírodu“ bylo zaměřeno na téma vodní
království. „U vodníka Česílka“ jsme se učili
zábavnou formou třídit odpady. Dále děti
kreslily nebo psaly „Co přejeme Zemi“, namalovaly si hliněné obrázky, protáhly se
na překážkové dráze „U Zrzečky a Krtečka“.
Na stanovištích „U kapříka Pepíka“ a „U lišáčka Tuláčka“ si ověřily znalosti z těchto
oborů. Nechyběla tradiční stanoviště „Lovci
mamutů“ a opékání buřtíků.
Oslavy provázel i další zajímavý program:
vystoupení aerobiku DDM Dačice, skákací
hrad a sběrný vůz FCC Environment.
Část zahrady se proměnila v „galerii“,
neboť v rámci tradiční Ekovýstavy prezen-

Aktuality
ze ZŠ Neulingerova
Dačice – Město snů
Naše škola se zapojila do projektu Město snů, který je zaměřený na ekologickou
výchovu v odpadovém hospodářství. Ve
škole již několik let odpad třídíme. Ale vždy
je možné se něčemu novému přiučit, něco
zdokonalit. V rámci tohoto projektu jsme
se zúčastnili besedy v Městské knihovně.
Povídali jsme si o třídění odpadu, prakticky roztřídili odpad do barevných nádob
a vyrobili si malého upíra z ruliček od toaletního papíru. Už se těšíme na další besedu, která proběhne v květnu.
Soutěž ve zpěvu a recitaci

Každoroční soutěž ve zpěvu a recitaci
proběhla v pátek 29. dubna. Tentokrát však
trochu jinak. Do poroty jsme pozvali rodiče,
prarodiče i sourozence našich žáků. Mohli
si na vlastní kůži vyzkoušet, jak složité je
rozhodování poroty. Také soutěžící se museli vypořádat s větším publikem. Soutěžící i porotci to zvládli na jedničku. A jak to
všechno dopadlo? První místa v recitaci
obsadili ve svých kategoriích Aneta Dvořáková, Daniel Ferko, Pavel Zabloudil a Nikola
Jičínská. Ve zpěvu Aneta Dvořáková, Matěj
Račák, Nikola Jičínská. Ve zpěvu duo byli
na prvních místech Aneta Dvořáková a Jiří
Zábranský, Pavel Zabloudil a Tomáš Malík,
Marcel Staněk a Nikola Jičínská.
Všem soutěžícím děkujeme a vítězům
ještě jednou blahopřejeme! Více informací
a fotogalerie na www.zsdacice.net
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
tovaly mateřské školy své výrobky z různých
ekologických a odpadových materiálů.
Den Země si připomínáme již dlouhou dobu
a pořádaná akce nás také vede k zamyšlení, jak
se chováme k životnímu prostředí.
Děkujeme všem, kteří nám svou pomocí
přispěli ke zdárnému průběhu oslav. Mezi
sponzory akce patří - Generali pojišťovna,
Město Dačice, Centropen a.s. Dačice, Waldviertler Sparkasse von 1842, FCC Environment Dačice, masna p. Folk, pekárna p. Homolka, zelenina p. Lacina. Velice děkujeme
rodičům, kteří se podíleli na občerstvení.
Děkujeme i dalším dobrovolníkům, kteří se
podíleli na organici. Bez veškeré této pomoci by Den Země nebylo možné uskutečnit.
Ilona Kabelková
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Uctění památky padlých

Křest nové knihy

U příležitosti Dne vítězství položili v neděli 8. května 2016
členové místní organizace ČSSD Dačice společně s radní,
paní Kateřinou Bartošovou, kytici u pomníku padlých na Palackého náměstí.

Křest mé knihy Veršovánky pro kluky a holčičky do školy a
školičky, proběhl v úterý 26. 4. 2016 v jídelně ZŠ Komenského Dačice.

Uctili tím památku obětí
druhé světové války. Byl to
dosud největší ozbrojený
konflikt v dějinách lidstva,
který stál život 50 milionů
lidí.
Josef Mochar

III. Čarodějnický rej v Borku
V sobotu 30. dubna se na místním hřišti v Borku konal rej čarodějnic, kterému předcházel lampiónový průvod celou vesnicí. Poté
následovalo zapálení hranice za dozoru zkušené čarodějnice. Večer
se za hojné účasti místních vydařil.
Děkujeme všem za pomoc při přípravě a účasti.
Spolek Borek

Infocetrum Dačice nabízí:
kopírování, laminování, kroužkovou vazbu,
internet, prodej suvenýrů a regionálních publikací
--- inzerce ---

Lékárna Na Červeném vrchu Dačice oznamuje, že ukončila svoji činnost. Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se
na vás v prostorách nově zrekonstruované lékárny
v areálu Nemocnice Dačice.

Krásně připravené prostředí, kulturní vystoupení dětí z hudebního kroužku Zpěváček, účast 160 lidí, přítomnost starosty, místostarosty města, ředitelky ZŠ, spolužáků základní, střední a VU3V školy,
ředitelek MŠ i bývalých spolupracovnic a zástupkyň institucí města, přátel a kamarádů - všichni přispěli ke krásnému, slavnostnímu
odpoledni.
Zvláštní poděkování patří dětem ze ZŠ Komenského, které svými
ilustracemi doplnily verše knihy.
Pan Jindřich Pachta, vydavatel z nakladatelství Lynx v Brně, vtipně knihu pokřtil a popřál jí jen samé nadšené a spokojené čtenáře.
Akce se nesla ve veselém duchu a celé odpoledne zakončila autogramiáda a pohoštění.
Dík patří i učitelkám, které celou akci připravily a zrealizovaly,
i pro mne byla dárkem.
Kniha je nyní v prodeji na Infocentru Dačice, v Knihkupectví
pana Hejla, muzeu a v knihovně, kde 13. 5. proběhlo autorské čtení.
Dárkem od dětí byly i verše, co vystihují vše:
Naše milá babička
Je dačická jednička.
Básničky nám složila
Do knížky je vložila.
Naše milá Maruško,
Měj vždy hodné srdíčko,
Ostrou tužku, lehký vtip
A za to vše tobě… velký dík.
Autorka Marie Havlíková

--- inzerce ---

Nová lékárna v areálu
Nemocnice Dačice
Otevírací doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:15 - 17:00 h
7:15 - 17:00 h
7:15 - 17:00 h
7:15 - 18:00 h
7:15 - 15:00 h

Vchod do lékárny vedle kanceláře
zdravotní pojišťovny VZP
tel. 384 358 282
Přijímáme poukázky Sodexo, Edenred a Unišek.
Sleva na seniorpasy.
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--- inzerce ---

krásný úsměv

DENTÁLNÍ
HYGIENA
V DAČICÍCH
Veronika MARKOVÁ, DiS.

dentální hygienistka
Strojírenská 160, objednávky: 606 221 479

zdravé zuby

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

cpzp.cz

Občas si v životě dobře nevybereme,
ale pojišťovnu jsme si vybrali tu nejlepší!
25 500 smluvních zdravotnických zařízení
3. největší zdravotní pojišťovna
1,2 milionu pojištěnců
Preventivní programy, služby a produkty pro celou rodinu
110 poboček po celé ČR

810 800 000
 www.cpzp.cz

✆

15637 letacek 210x297_vseobecny_holcicka tmave vlasy.indd 1

kód pojišťovny

205

08.03.16 11:10

17

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 6/2016
--- inzerce ---

Masáže
Poskytujeme širokou škálu masáží, léčebných a omlazovacích kůr.

 Sportovní a rekondiční masáž
 Energeticko-Fyziologické léčení páteře a
kloubů
 Dornova metoda
 Breussova masáž
 Moxování
 Meridiánová masáž – akupunkt masáž
 Hirudoterapie - aplikování Pijavice lékařské
 Bahenní zábaly z mrtvého moře
 Sauna (max. pro 2 osoby)

Iveta Schlosserová
Blato 14, 378 33 Nová Bystřice
Vápovská 238/III, 380 01 Dačice (u TRW)
mob. +420 725 106 800
info@masaze-dacice.com
www.masaze-dacice.com
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Ten sbírá to a ten zas tohle!

Katolický dům Dačice

Velká letní výstava v dačickém muzeu vás zavede od 4. června 2016 do světa sběratelů a jejich rozmanitých sbírek.
V
ency- mezi muži sbírání pivních suvenýrů, jako
klopedii
se pivních etiket, tácků, podtácků, půllitrů, kodočteme, že runkových uzávěrů a pivních lahví. Sbírají
sb ěratelst ví se i kapesní kalendáříky, sýrové etikety, čeje
koníček, pelkové obaly, čokoládové obaly, papírové
který spočívá ubrousky, obaly od žvýkaček, cigaretové
v
získávání obaly, tabákové obaly, dýmky, dutinky, sbíspecifického rají se flakony od voňavek, svatební oznádruhu předmětů (popřípadě i zážitků s nimi mení, ubrousky, panenky, hračky, hokejové
spojených), založeném na zájmu sběratele karty, zvonečky, hrnečky, náprstky aj. Mezi
a jejich uchovávání ve sbírce. Existují sa- sběratele patříte určitě i vy, když sbíráte na
mozřejmě různé druhy sbírek a různé dru- cestách turistické suvenýry, jako dřevěné
hy sběratelských oborů. Většina kvalitních turistické známky či turistické vizitky.
Jen v pražském Klubu sběratelů kuriozit
sbírek se v minulosti stávala i základem
profesionálních muzeí. Sbírají se rozličné je evidováno přes 200 netradičních sběrapředměty, od sbírání Kinder figurek, obalů telských oborů. Sběratelé tzv. tradičních
oborů jsou organizováni v řadě jiných kluod čaje, brouků až po sbírání automobilů.
Historie sběratelství sahá až do pravěku. bů po celém světě, někdy se sdružují do
I ve středověku světští představitelé často celých svazů (nejznámější je filatelistický).
sbírali relikvie a na zámcích šlechta zase Naproti tomu mnohé další obory jsou natovlastnila velké sbírky ulovených vycpaných lik specifické, že svou organizační základnu
zvířat, kůží a lebek s parohy. V době koloni- nemají.
A na co se můžete těšit na výstavě v dazace bylo módou sbírat různé předměty od
domorodých kmenů, jako masky a brože. čickém muzeu? Vystaveny budou obaly od
Sběratelské obory se profilovaly především čokolád, žvýkaček, žiletek, kapesní kalenv devatenáctém a dvacátém století a stále dáříky, sýrové etikety, čajové sáčky, komivíce se rozšiřovaly. Mezi tradiční obory pa- nická blahopřání, ubrousky, mýdla, Kinder
tří numismatika – sbírání mincí, faleristika figurky, hodiny, žehličky, ořezávátka, lžičky,
– sbírání medailí, notafilie – sbírání papíro- plechovky, zapalovače, pivní a limonádových platidel, filatelie – sbírání známek, filo- vé lahve, štamprdlata, půllitry a vše kolem
kartie – sbírání pohlednic, filumenie – sbí- piva, grogovky …
Přijďte se podívat, třeba vás sběratelství
rání zápalkových nálepek, sbírání odznaků,
militarie – sbírání předmětů vojenství, filo- také osloví!
Výstava bude otevřena denně kromě
grafie – sbírání autogramů. Z výtvarných
oborů je velmi časté sbírání ex libris, novo- pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do
17:00 h do 4. září 2016.
ročenek, plakátů.
Marie Kučerová, ředitelka
Mezi velmi oblíbené koníčky patří hlavně

Hospice a umění doprovázet
Že je téma konce života a důstojného odcházení velice důležité a stále aktuální, jsme
se mohli dozvědět ve středu 27. dubna, kdy
se v zcela zaplněné klubovně Katolického
domu v Dačicích konala přednáška MUDr.
Marie Svatošové, která je zakladatelkou
a vůdčí osobností českého hospicového hnutí. Dobrovolným vstupným mohli
účastníci přednášky přispět na vznik hospice pro Vysočinu. Jsme rádi, že jsme se mohli
nejen dozvědět spoustu zajímavých informací, ale i podpořit dobrou věc.

Vycházka Javořickou vrchovinou
Slunečné počasí, krásné syté barvy jara, skvělé vyhlídky a výborný průvodce,
tak by se dala charakterizovat letošní druhá jarní vycházka Spolku přátel muzea
v Dačicích, která proběhla v neděli 8. května.
ště, prameny pitné vody
pro okolní obce, krásné
bukové porosty s buky
i 160 let starými (snažili
jsme se je obejmout a načerpat energii), ale i stará
boží muka. Zavedl nás na
nádhernou vyhlídku nad
obec Světlá, letmo jsme se
dotkli i chráněného rybníka Zhejral a putování směJiž podruhé jsme se vydali s Ing. Jiřím rem k Hornímu Bolíkovu a přes Sumrakov
Müllerem, vedoucím odboru životního jsme nakonec zdárně ukončili v restauraci
prostředí v Dačicích, do okolí nejvyššího „U Šebestů“ ve Studené. Trochu jsme tohle
vrcholu Českomoravské vrchoviny – Ja- jarní putování cítili v kloubech (někdo hned
vořice. Vždy je obrovskou výhodou, když a někdo později), ušli jsme dle krokoměru
průvodcem na cestách je někdo, kdo 17 kilometrů, ale bylo to příjemné a panu
v místě žije a zná v lese kdejaký kout. Tak průvodci děkujeme. Bylo nás 26 pěších tuto je i Jiří Müller, který nás protáhl loukami ristů a dva čtyřnozí kamarádi.
Marie Kučerová
a lesy kolem Javořice, ukázal nám řašelini-

Den matek

Už se stalo tradicí, že druhou květnovou
neděli, kdy všechny maminky slaví svůj svátek, se koná v Katolickém domě oslava dne
matek. Také letos přišly šikovné děti z Dačic
a okolí, aby potěšily svým vystoupením nejen
maminky a babičky, ale celé rodiny.
Pásmo písní si připravily děti pod vedením paní učitelky Břečkové, básničky
a písničky přidaly i děti z dětského klubu
Káčko. Své umění předvedly také zručné
malé cvičenky z oddílu gymnastiky Dačice
pod vedením Š. Mátlové a P. Dufkové. Děti
mohly maminkám také vyrobit přáníčko či
motýlka v doprovodné dílně, a nebo si pohrát v herně.
Děkujeme všem účinkujícím a dobrovolníkům za zajištění celé akce a hlavně všem
maminkám za to, že mají tak šikovné děti!
Růžena Křížková
--- inzerce --Firma HM-Metal s.r.o.
přijme zaměstnance
na pozici

MISTR VE VÝROBĚ

Požadavky:
SŠ vzdělání, organizační schopnosti
týmová spolupráce, schopnost vést podřízené
spolehlivost, samostatnost, praxe v oboru výhodou
Pracovní náplň
Organizace a řízení výroby podle výrobního plánu
Vedení týmu, kontrola, zaškolení a motivace týmu
Operativní organizace priorit výroby
Spolupráce s ostatními úseky výroby
Dohled nad plněním kvality a objemu výroby
Nabízíme
Možnost získání odměn a benefitů, stravenky
při uzavření pracovní smlouvy minimálně
na 2 roky po zkušební době odměna 20 000 Kč
při splnění podmínek nárok na příspěvek na dopravu
Bližší informace na tel: 739 454 504
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný
životopis na e-mailovou adresu:
stanislava.svobodova@hm-metal.cz
nebo vlastimil.behan@hm-metal.cz
další kontakty a aktuální pracovní nabídky na www.hm-metal.cz
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Den matek v DPS Dačice

Telčí hudba zní

Ve dnech 10., 11. a 18. května přišly do Domu s pečovatelskou službou v Dačicích
děti z Mateřské školy Bratrská a také děti ze Základní školy Boženy Němcové a Komenského, aby našim uživatelkám popřály k svátku matek.

„Telčí hudba zní“ je název nového, už
třetího CD Telčské dechovky a úvodní
polky Václava Maňase ml. a Jardy Hájka. Kromě této polky zde najdete dalších 14 skladeb, z toho deset jich je natočeno poprvé.

Všechny děti se svými učitelkami
připravily krásné programy plné písniček, tanečků, pohádek a recitací.
Velmi pečlivě připravené programy
všechny uživatele velmi potěšily a zahřály je u srdíčka. Uživatelé odcházeli
z programů spokojeni a obohaceni
o malé dárky od dětí v podobě přáníček. Moc děkujeme za krásné programy a velmi nás těší spolupráce se
všemi školkami a školami v Dačicích,
které pro nás s dětmi po celý rok připravují krásné programy.
Dne 11. května do Pečovatelského domu zavítali zástupci Města Dačice – pan starosta,
pan místostarosta a pan tajemník, kteří se také připojili k řadám dětských gratulantů a přinesli všem našim uživatelkám kytičku. Tímto děkujeme všem zúčastněným za příjemně
strávený měsíc květen.
Marie Cimbůrková a Lucie Vybíralová,
Pečovateská služba Ledax o.p.s.

OÁZA DUŠE – místo, kde si můžete odpočinout
OÁZA DUŠE, z. s. má své sídlo v Rokytnici nad Rokytnou a působí na celém
území České republiky. Naším hlavním cílem je podpora psychického i fyzického
zdraví lidí a znovuobnovení rovnováhy v životě. Zároveň také chceme přispívat
k prohloubení nebo obnovení kvality partnerských a manželských vztahů a posílit
soudržnost rodiny.

Nabízíme terapeutické poradenství,
jehož prostřednictvím lze nejen odhalit
problematické oblasti v životě jednotlivce
nebo rodiny, ale také nalézt způsoby řešení
těchto situací.
Kurzy a semináře, které realizujeme,
mají vzdělávací i zážitkovou podobu.
Účastníci se nejen dozvědí nové informace, ale mají možnost si nově nabyté
vědomosti prakticky vyzkoušet. Součástí
poskytovaných služeb je i poradenství
v oblasti přirozeného plánování rodičovství
pro lepší poznání svého těla a způsobů,
jak podpořit otěhotnění či jak mu předejít.
Okrajovou aktivitou je osvěta v oblasti odpovědného přístupu k životnímu
prostředí, protože úcta k přírodě doplňuje
celkovou rovnováhu člověka.
Více o nás najdete na www.oaza-duse.
webnode.cz.
Chtěli bychom vás spolu s Rodinným
centrem Křižovatka pozvat na cyklus Znaky láskyplné rodiny, který jsme pro vás
připravili. Ve třech setkáních nahlédneme,
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co je třeba pro vytvoření či udržení zdravé
rodiny.
První setkání Služba nebo otroctví se
uskuteční 13. 6. v 9:00 h v Katolickém
domě v Dačicích. Společně se podíváme
na důležitost sebepřijetí a sebeúcty, jak
pro sebe nalézt zdroje posily, občerstvení.
Přiblížíme si také očekávání lidí vstupujících
do manželství a důležitost rozhodnutí pro
službu druhým uvnitř i vně rodiny.
V odpoledních hodinách bude možné
využít terapeutické poradenství (individuální soukromý rozhovor s psychoterapeutkou Marcelou Blažkovou). Jedná se
o hodinové konzultace, které umožní náhled
na náročnou životní situaci. Pro objednání
kontaktujte: Ing. Bc. Marcela Blažková - tel.
608 613 612, e-mail: oazaduse@seznam.cz.
Příspěvek na kurz i poradenství je dobrovolný (podle možností každé rodiny). Po
celou dobu bude k dispozici hernička pro
děti.
Další dva programy plánujeme realizovat
na podzim tohoto roku ve stejných prostorách. Nastavení důvěrného vztahu mezi
manžely – blíže se podíváme na možnosti,
jak budovat citovou, intelektuální, duševní,
sociální i tělesnou oblast partnerského či
manželského vztahu. Výchova a vedení
dětí – program bude zaměřen na potřeby
dětí, na způsoby předcházení a řešení
nevhodného chování dětí, nastavení pravidel v rodině i podporu úcty k rodičům. Cyklus je návazný, ale není podmínkou účastnit
se všech programů.
Marcela Blažková, Oáza duše

Uslyšíte např. Oponešickou polku, tango Město nad
Dyjí, waltz Přijďte kamarádi
a píseň Modlitba za maminku všechny od Vladimíra
Fuky, ale také polku Škoda
lásky, valčíky Třeboňská kasárna, Když odchází mládí, píseň V širém poli studánečka,
dvě tanga o Telči i tři instrumentální skladby - Bezděkovskou polku pro klarinety,
mambo Třešňové květy a slowbeat Heilige
Berge pro trumpetu. A ještě zazní krásná
skladba Volá trubky hlas.
Děkuji všem členům Telčské dechovky
za jejich nasazení (nejen krásných tónů),
obětavost, vstřícnost, že se podíleli svým
uměním na vzniku této nahrávky. Děkuji
městu Telči, paní Ludmile Fukové a sponzorům - Miroslav Mácha, obrábění kovů,
s r.o., Hron Dačice, Woomet a Korint, kteří
přispěli finančně na výrobu a vydání CD.
A ještě jedno poděkování, které patří panu
Janu Heraleckému za poskytnutí obrázků
na přebal disku.
Nahrávání proběhlo na podzim loňského
roku a cédéčko je v prodeji na informačním centru Městského úřadu v Dačicích
a v Telči, kde si jej můžete koupit. Kdo poslouchá Rozhlas České Budějovice, může si
objednat na přání některou skladbu z CD
Telčí hudba zní. Disk bude pokřtěn v Telči
12. června od 13:30 h na náměstí v průběhu
koncertu Telčské dechovky a Libkovanky.
Evžen Mašát, kapelník
--- inzerce --Firma HM-Metal s.r.o.
přijme zaměstnance
na pozici

KONTROLOR VE VÝROBĚ

Požadavky:
Praxe v oboru výhodou,
Spolehlivost, Samostatnost
Čtení v technických výkresech
Pracovní náplň
Provádění kontroly rozměrů na vyráběných
dílech pomocí jednoduchých měřidel
Kontrola nakupovaných dílů
Zpracování příslušné evidence a záznamů
Nabízíme
Možnost získání odměn a benefitů, stravenky
Při uzavření pracovní smlouvy minimálně
na 2 roky po zkušební době odměna 20 000 Kč
při splnění podmínek nárok na příspěvek na dopravu
Bližší informace na tel: 739 454 504
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný
životopis na e-mailovou adresu:
stanislava.svobodova@hm-metal.cz
nebo vlastimil.behan@hm-metal.cz
další kontakty a aktuální pracovní nabídky
na www.hm-metal.cz
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MĚSTO DAČICE

Kulturní dům Beseda
pořádá 10. ročník přehlídky pěveckých sborů

dačická
cantilena
neděle 12. června 2016 od 14:00 h
hlavní sál kulturního domu v Dačicích

Účinkují:

DAČICKÝ PĚVECKÝ SBOR
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR KARLA NĚMEČKA M. KRUMLOV
PĚVECKÝ SBOR SMETANA J. HRADEC
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SMETANA TELČ
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ VÍTĚZSLAV NOVÁK
a jako host

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR KVÍTEK

V závěru koncertu zazní několik skladeb
ve společném nastudování všech zúčastněných sborů.
Předprodej vstupenek na Infocentru Dačice
Vstupné v předprodeji 50,- Kč, na místě 80,- Kč
ZUŠ Dačice
21

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 6/2016

www.dacice.cz

Úspěchy dačických kynologů
2. kvalifikační soutěž na mistroství republiky
Celkem dvaačtyřicet psovodů se v sobotu
16. dubna postavilo na start letošní 2. kvalifikační soutěže na mistrovství republiky
dle zkoušky IPO 3, která se konala v areálu
autokempu Doubí u Třeboně. Za příznivého
počasí dva dny dvoučlenné týmy bojovaly
ve třech disciplínách – stopa, poslušnost
a obrana. Jiří Poukar z Dačic se svým psem
Tarpanem de Alphaville Bohemia získal třetí
místo a 278 bodů (stopa 93, poslušnost 91,
obrana 94) mu zajistilo opět kvalifikaci na
mistrovství republiky. Gratulujeme.
O putovní pohár města Dačice
V sobotu 30. dubna
2016 se na kynologickém
cvičišti v Zahrádeckém
lese v Dačicích uskutečnil již 26. ročník soutěže
,,O putovní pohár města
Dačice v kategorii ZVV 1 –
3 disciplíny stopa, poslušnost, obrana a samostatně v kategorii stopa dle
ZVV1, poslušnost dle ZVV 1, obrana dle ZVV1. Soutěže se zúčastnilo
25 závodníků.
V hlavní kategorii ZVV1 soutěžilo 10 závodníků. První místo obsadil pan Josef Machát s fenkou Wega Leryka z Nových Hradů, stal
se absolutním vítězem letošního ročníku a odvezl si putovní pohár
soutěže. V této kategorii bojoval za ZKO Dačice Sobotka Radek se
svým psem Abadym z Kralické tiskárny, který skončil na pěkném
5. místě (stopa 73, poslušnost 96, obrana 95).
V kategorii stopa dle ZVV1 soutěžilo 5 závodníků. Tuto kategorii
vyhrál pan Pánek Ladislav z Rapotic se svým psem Xpertem Zelousem z kovárny.
V kategorii poslušnost dle ZVV1 vyhrála pani Garajová Vladimíra
se psem Chardonnym Orrylordemblackem z Větřní. Za ZKO Dačice soutěžil v této kategorii Jan Cimbůrek se svým mladým psem
Samem (8. místo) a Jakub Kněžíček s fenkou Nelly si vybojovali
7. místo.
Poslední samostatnou kategorií obranu dle ZVV1 vyhrála s 93
body dačická dvojice Anna Štěbetáková s fenkou Bárou z Edenu.

Městské lesy Dačice s.r.o. zvou na

dětské rybářské
závody
na rybníku Sasiňák
n e d ě l e 12 . 6 . 2 016 o d 8 : 0 0 h
 vyhlášení výsledků 11:30 h
 občerstvení zajištěno
 informace na tel.: 724 081 364
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Celý sobotní den panovala mezi soutěžícími příjemná, sportovní
atmosféra, podporovaná stánkem plných báječných cen od sponzorů soutěže. Předávání cen se zůčastnil starosta města Dačice pan
Ing. Karel Macků a místostarosta Bc. Miloš Novák.
Základní kynologická organizace Dačice děkuje městu Dačice za
podporu a dík patří všem sponzorům soutěže. Akci podpořili: město Dačice, firma HAPPYDOG, firma JUKO s.r.o., ZEMOS Dačice s.r.o.,
BIOFARM Dačice s.r.o., Veterinární ordinace Havlíčkovo náměstí,
Dačice, Matoušek – kamenictví, Centropen Dačice a.s., Zahradnictví v Kaštanech s.r.o. Dačice, JEMČA Jemnice, Tesařství Radek Sobotka Telč, Izolace Diviš, Velux Česká republika, s.r.o., Wurth, spol.
s. r. o., Jaroslav Pokorný, ZD Hříšice, firma Propesko, Jan Cimbůrek,
Vojta Marek – Sportlov Dačice, soukromý zemědělec pan Kolba,
Pekárna Dačice – Rostislav Homolka, Sparkasse Dačice, Josef Poukar - Malý Pěčín.
Kynologická liga Vysočiny

V sobotu 7. května se zúčastnili dačičtí kynologové Kynologické ligy Vysočiny v Záborné,
kde družstvo dačických pejskařů získalo 3. místo a v jednotlivcích zaznamenali úspěch
v kategorii ZVV1: 1. místo - Anna
Štěbetáková - 285 bodů (nejlepší stopa 97b, nejlepší poslušnost
93b), 4. místo - Radek Sobotka 261b. V kategorii ZZO1: 2. místo - Jakub Kněžíček - 92b.
Natáčení historického filmu

Členové dačického kynologického klubu
pan Radek Sobotka se psem
Abady z Kralické
tiskárny a pan
Jiří Poukar se
psem Tarpan de
Alphaville Bohemia se účastnili v pondělí
9. května 2016 natáčení historického filmu rakouské televize v Českých Velenicích. Příběh se odehrává v sedmdesátých letech v Českých Velenicích, kde byl ilegální přechod za pomocí vlaku, který jel
do Gmündu. Dačičtí psovodi v roli pohraničníků se svými čtyřnohými pomocníky měli za úkol polapit prchajícího člověka z vlaku…
Anna Štěbetáková
--- inzerce ---
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12. ročník Dačického víceboje
družstev měl krásnou atmosféru
Dvanáctý ročník Dačického víceboje družstev měl tentokrát zvláštní slavnostní atmosféru, a to díky vyhlášení soutěže mladých příznivců přírody, která nese název „Mé toulky
za zvěří“. Byli vyhlášeni vítězové všech mládežnických kategorií, a to buď v malování zvěře v přírodě, nebo za vyřešení těžkého mysliveckého testu, který obsahoval 50 otázek.
Střelnici společně s dětmi navštívili i rodinní příslušníci, a tak
závod měl krásnou atmosféru.

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl kuželek
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu
5. 6.

13:00 h

žáci

Dačice (St. Hobzí) - Čtyři Dvory

5. 6.

10:00 h

dorost

Dačice - Chýnov

19. 6.

10:00 h

dorost

Dačice - Planá n/L

11. 6.

15:00 h

muži KP

Dačice - Olešník

Oddíl volejbalu: (zápasy na kurtu u haly, při nepřízni počasí v hale)
1. 6.

17:30 h

ženy KP

Dačice - LOKO Č. Budějovice

15. 6.

17:30 h

ženy KP

Dačice - Pedagog Č. Budějovice

Oddíl tenisu: (tenisové kurty)
Do dačického víceboje se přihlásilo 15 družstev, což představuje 45 střelců. Byla mezi nimi i jedna žena, paní Jana Vystrčilová,
a nevedla si špatně. Závod byl vypsán na 60 terčů pro každého
střelce, celkem 180 terčů pro družstvo. Střílelo se ve třech disciplínách: Lovecké baterii 20 terčů, Loveckém kole 20 terčů a Zajíci
s terči 20 terčů (8+12). Tentokrát na dačickou střelnici našly cestu
i čtyři nové týmy z různých částí ČR, a to díky článku o dačické střelnici, který napsala paní Kaasová z časopisu Myslivost. Krásné jarní
počasí přispělo k dobré náladě a hladkému průběhu závodu. Nově
přihlášené týmy se přesvědčily, že dačická specialita zajíc s terči
je velmi těžkou disciplínou, a tak s výjimkou vítězů skončily v poli
poražených. Dačický víceboj vyhrálo družstvo z Bystřice nad Pernštejnem ve složení Bělík Michal, Vrbas Josef a Vala Jiří s výborným
nástřelem 148 bodů a zůstalo tak pouze jeden bod za rekordem,
který vytvořilo legendární dačické družstvo ve složení Jindřich
Krejdl, Ladislav Tomíšek a Jan Láník starší. Druhé místo obsadilo
družstvo KUROZA Kunžak ve složení Bláha Jan, Štefl Jiří a Štefl Jaroslav s celkovým počtem 138 zásahů. Na třetím místě skončilo družstvo Staré Město střed se střelci Sejk Richard, Zdychynec Václav
a Joska František se 131 zasaženými terči.
Všem zúčastněným družstvům děkujeme za věrnost dačické
střelnici a již teď se těšíme na první soutěž v novém střeleckém kalendáři 2017 – Novoroční pohár (25 AT; 20 LK), který pořádá Střelecký klub Dačice na střelnici Zahrádecký les a hlavní cenou je půlka
prasete.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

11. 6.

9:00 h

muži

Dačice A - TJ Spartak T. Sviny

11. 6.

9:00 h

muži

Dačice B - TK J. Hradec

25. 6.

9:00 h

muži

Dačice A - TJ ZD Záboř

Oddíl SPV
3. 6. - Dačická 14 - běžecký závod pro všechny věkové i výkonnostní kategorie, tzn. od předškolní mládeže až po výkonnostní vytrvalce z celé ČR. Prezentace 16:00 h, starty od 17:40 do 18:00 h na
hrázi rybníka Peráček. Občerstvení zajištěno. Těšíme se hlavně na
mládež. Hodnotné ceny pro vítěze od Města Dačice a TJ zajištěny.
11. 6. - Brána Podyjí - 27. ročník
Zájemci si mohou vybrat z mnoha tras jak na kole, tak i pěšky.
Pěší trasy měří od 10 do 35 km, na kole 30 – 50 km. Doporučujeme
trasu naším pohraničím přes Rakousko s délkou 46 km. Propozice
a mapy získáte na info Dačice nebo před závodem u startu, který je
tradičně u sokolovny po 8:00 h.
--- inzerce ---

--- inzerce ---
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
1. června, středa, 18:00 h
PAT A MAT VE FILMU, animovaný, 2D
80 min., česky, vstupné 90/50 Kč
3. června, pátek, 19:00 h
KNIHA DŽUNGLÍ, dobrodružný, 3D
105 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč
5. června, neděle, 19:00 h
TEORIE TYGRA, komedie, 2D
101 min., česky, vstupné 110 Kč
8. června, středa, 19:00 h
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY, komedie, 2D
118 min., česky, vstupné 100 Kč
10. června, pátek, 19:00 h
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: Za zrcadlem, fantasy, 3D
108 min., český dabing, vstupné 130 Kč
15. června, středa, 19:00 h
PŘÍBĚH LESA, přírodopisný, 2D
92 min., česky, vstupné 100/ FK 80 Kč
17. června, pátek, 19:00 h
WARCRAFT: První střet, akční fantasy, 3D
123 min., český dabing, vstupné 140 Kč
19. června, neděle, 19:00 h
NÁVŠTĚVNÍCI 3: Revoluce, komedie, 2D
109 min., český dabing, vstupné 100 Kč
22. června, středa, 10:00 h
LÍDA BAAROVÁ, romantické drama, 2D
110 min., česky, vstupné 50 Kč
24. června, pátek, 19:00 h
DĚDA, rodinná komedie, 2D
110 min., česky, vstupné 100 Kč, rodinné 80 Kč

Katolický dům
a RC Křižovatka

Město Dačice

3D Kino Dačice

7. června, úterý, 19:00 h, KD Beseda
ANDĚLÉ V MÉM SRDCI

Léčivé divadlo GABRIELY FILIPPI
Host: TEREZA TARA filmová režisérka
Hudební doprovod: PATRIK KEE
Vstupné 250 Kč, senioři, ZTP a studenti 150 Kč
12. června, neděle, 14:00 h, KD Beseda
DAČICKÁ CANTILENA

10. ročník přehlídky pěveckých sborů
Účinkují: Dačický pěvecký sbor, Smíšený
pěvecký sbor Smetana Telč, Pěvecký sbor
Smetana J. Hradec, Pěvecké sdružení Vítězslav Novák, Smíšený pěvecký sbor Karla
Němečka M. Krumlov a Dětský pěvecký
sbor KVÍTEK jako host
Vstupné 80 Kč, v předprodeji 50 Kč
18. června, sobota, 19:30 h, KD Beseda
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA TATÍNKU

Divadelní komedie Jeana Barbiera
V hlavních rolích: Petr Nárožný, Jan Čenský,
Simona Postlerová a další…
Vstupné 300 Kč, 250 Kč
na všechny akce konané Městem Dačice a na
3D Kino se vztahuje sleva 10 % na Senior pas

Městské muzeum a galerie
do 8. června, výstavní chodba

PREZIDENTSKÉ NÁVŠTĚVY V DAČICÍCH
k 70. výročí návštěvy E. Beneše ve městě
4. června - 4. září

TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE
sběratelská výstava zajímavostí a kuriozit,
zahájení 4. června v 19:00 h

SLUŽBA NEBO OTROCTVÍ
přednáška o tom, co je třeba pro vytvoření
či udržení zdravé rodiny, jak nalézt zdroje
posily
Terapeutické poradenství s M. Blažkovu od
12:00 do 17:00 h (objednávky na tel: 608 613 612)
Hernička pro děti
každé pondělí a čtvrtek, 8:30 - 11:30 h

DOPOLEDNÍČEK
klubík pro rodiče s dětmi
pondělky do 13. 6., čtvrtky i o prázdninách
8. a 22. června, 9:00 - 11:00 h

MAMINKY A MIMINKA
podpůrná skupinka pro ženy v období
těhotenství a mateřství s Renatou Kudrnovou, DiS. - laktační poradkyní a lektorkou
nošení dětí
19. června, neděle, 15:00 h

TÁTA FRČÍ
odpoledne pro všechny tatínky, dědečky
a jejich rodiny. Sraz u nové hasičárny
v Dačicích. Čeká nás zábavná výprava do
přírody Buřty s sebou. Za nepříznivého
počasí bude náhradní program v Katolickém domě.

Pivní slavnosti
v Chlumci
9. ročník

26. června, neděle, 19:00 h
MUSÍME SE SEJÍT, komedie, 2D
80 min., česky, vstupné 100 Kč

4. června, sobota, 18:00 h

29. června, středa, 18:00 h
HLEDÁ SE DORY, animovaný, 3D
90 min., český dabing, vstupné 130 Kč

10. června - 30. června, výstavní chodba

"

13. června, pondělí, 9:00 h

XI. DAČICKÁ MUZEJNÍ NOC
módní přehlídka z doby prvorepublikové
NOVÉ ŠKOLE V DAČICÍCH JE 55 LET
výstava k výročí školy (1961-2016)

2. července 2016
Začátek od 13:00 h

"

ANKETA

Dačického cukrování 2016

Město Dačice vyhlašuje u příležitosti konání devátého ročníku letní slavnosti Dačické cukrování anketu. Ze správných odpovědí bude
vylosován jeden výherce, který obdrží permanentku v hodnotě 1 000 Kč pro vstup na Koupaliště Dačice.
Vyplněný anketní lístek můžete doručit do 24. června do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.
Slosování správných odpovědí proběhne v sobotu 25. června ve 14:00 h při zahájení slavnosti.

Anketní otázka: Kolik dětí měli manželé Juliana a Jakub Kryštof Radovi?

A/ 16
Údaje pro slosování

Jméno, příjmení:
Adresa:
Telefon:
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