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Město snů už má své vítěze
Od února letošního roku se žáci základních škol v Dačicích věnují tématu třídění odpadů a ochraně životního
prostředí. Plnili úkoly z pracovních listů, kreslili obrázky, skládali básničky, probírali dané téma se svými učiteli...

Všechny úkoly, obrázky, básničky a ostatní práce do projektu Město snů již byly odevzdány a vyhodnoceny. Kompletní výsledky v jednotlivých soutěžích a fotografie ze slavnostního předávání odměn vítězům, které se konalo
10. června v Kulturním domě Beseda, jsou k dispozici na webových stránkách města Dačice v záložce Zdravé město
Dačice.
Nezapomeňte, že až do 31. srpna můžete navštívit výstavu z nejlepších výtvarných a literárních děl s názvem Moje
město snů v budově Starého zámku. Srdečně vás zveme!
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

Jak to vidím aneb Doprava nebo doleva?
Pokud očekáváte rozbor politické situace na radnici, tak vás asi zklamu. Kromě běžných koaličních rozmíšek a problémů
jednoho hnutí se u nás nic zvláštního neděje. Proto se budu spíš věnovat dopravě u nás v Dačicích.
V těchto dnech začala
první etapa rekonstrukce
komunikací na Péráčku.
Soutěž vyhrála firma SATES ČECHY s.r.o., za cenu
7.687.036,50 Kč bez DPH
s termínem dokončení do 30. 9. 2016. Pokud
tedy vše půjde dobře, budou se na podzim
obyvatelé ulic Pantočkova a Na Péráčku těšit z nové ulice. Tu určitě ocení i návštěvníci
knihovny nebo oblíbené restaurace „U Kořena“. Součástí stavby je i úprava parkoviště
u „Zlatého kříže“ na Havlíčkově náměstí. Začali jsme tak první etapu rekonstrukce ulic
v celé čtvrti. Další etapy a další čtvrti budou
následovat podle toho, co nám umožní rozpočet. Samozřejmě nezapomínáme ani na
místní části, a tak v letošním roce opravíme
silnici v Prostředním Vydří. Ve spolupráci
s obcí Hříšice a tamním zemědělským druž-

stvem vylepšíme povrch silnice z Malého
Pěčína do Hříšice a máme vypsáno výběrové
řízení na opravu povrchu ulice Mládežnická.
To, že středobodem dopravy v Dačicích
je Palackého náměstí, jsem si opět uvědomil dnes, když jsem zase stál na křižovatce
v jeho spodní části. To, jak jsme všichni čekali, až přijede auto od železničního přejezdu mne utvrdilo v tom, že kruhová křižovatka zrychlí průjezd náměstím. Když jsem
viděl kamion jak se „staví“ na přední, protože na přechod v Masarykově ulici vstoupil
chodec, mi zase potvrdilo, že se kruhovou
křižovatkou zlepší bezpečnost chodců.
O tom, že celé náměstí nutně potřebuje rekonstrukci, myslím, nemusím přesvědčovat
nikoho, kdo na parkovišti zažil vlnobití připomínající Atlantický oceán.
Uvědomujeme si, že neméně důležitým
řešením dopravy v našem městě je obchvat. A i když různé studie a práce odbor-

níků prokázaly, že z dopravního hlediska je
nejvýhodnější trasa přes areál Centropenu,
dávám přednost trase, která je realizovatelná bez konfliktu s touto firmou. Právě proto
už více než rok jednáme společně s Centropenem na Jihočeském kraji o alternativní trase. V této chvíli jsme ve spolupráci
s Centropenem, PKD a Pekárnou Homolka
oslovili kraj s plánem na zpracování studie, která vyhodnotí námi navrhovanou
trasu obchvatu (bohužel na náklady města
a Centropenu). Podle odpovědi, kterou
jsme dostali, se kraj studii nebrání a pokud
ji předložíme, tak se jí bude seriózně zabývat. Tomu může napomoci i to, jaké slovo
budou mít Dačice a celý region v novém
zastupitelstvu kraje.
Jak je z výše uvedeného vidět, je doprava jednou z nejdůležitějších částí života
ve městě. Ať už se jedná o ulice, náměstí,
pokračování na str. 2
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křižovatky, parkoviště, cyklostezky, nebo
obchvat, je komplikované takové stavby
připravit a zrealizovat. A to vůbec nemluvím
o tom, jak dlouho to trvá, než to celé projednáme se všemi, kterých se taková akce
týká. Jsem přesvědčený, že se naše plány
nemohou omezovat pouze na čtyřleté
volební období, ale že musíme uvažovat
a plánovat na mnohem delší dobu. Taková
opravená ulice nebo náměstí je nakonec
pro všechny důležitější, nežli to, jestli je někdo spíš doprava nebo doleva.
Karel Macků, starosta

Úřední hodiny MěÚ v červenci

V souvislosti s červencovými státními
svátky upozorňujeme na změnu úředních
hodin na MěÚ Dačice, a to následovně:
Pondělí 4. 7.

8:00 – 15:00 h

Úterý 5. 7. , Středa 6.7.

státní svátek

Čtvrtek 7. 7.

8:00 – 15:00 h

Pátek 8. 7.

8:00 – 14:00 h

Slovo místostarosty
V červenci začíná čas prázdnin, dovolených, odpočinku a prostě všeho, co by nás
mělo alespoň na chvíli odvrátit od myšlenek na práci. Město Dačice, místní části
a i soukromé osoby pro tento čas připravují kulturní akce, kterými chtějí obohatit
náš život.
Dovolím si vyjmenovat kulturní
akce, které jsou již
tradiční, ale i přesto
jejich organizátoři
nezahálí a snaží se
různými novinkami
a obměnami udržovat atraktivitu akce.
Letošní Za dačickou
kostku cukru obohatí poprvé večerní
promítání filmu pod širým nebem na nádvoří zámku. Na chlumeckých pivních slavnostech se můžete těšit na ochutnávku piv
z okolních minipivovarů. Rockfest Dačice se
bude snažit přilákat návštěvníky například

i vystoupením kapely Citron s Láďou Křížkem. Pro milovníky páry je opět připraveno
parní léto, kde Jockey club přepadne v Malém Pěčíně parní vlak a v Dačicích se bude
hrát na peróně country.
Určitě jsem nevyjmenoval všechny akce
a všechna místa. Od toho dobře slouží internetové stránky města, infocentrum a také plakátovací plochy. Tímto děkuji všem,
kteří tyto akce vymýšlejí a organizují. Stojí
za nimi velký kus práce, dlouhodobých příprav a i následného úklidu. Za toto vše jsem
rád, protože díky tomu je naše město stále
atraktivní a má co nabídnout domácím, turistům a návštěvníkům.
Miloš Novák,
místostarosta

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

Rada města na své 43. schůzi konané
25. 5. 2016 mimo jiné:
• schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností Technické služby Dačice s. r. o.
na akci Rekonstrukce účelové komunikace u MŠ D. Němčice – 2. etapa
• schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Dačice a zapsaným
ústavem STŘED, z. ú., Třebíč v oblasti
výkonu sociálně-právní ochrany dětí
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za Školou
v Dačicích – III. etapa – 3. kolo“
• schválila vyhlášení výběrového řízení
na akci s názvem Rekonstrukce plochy,
Technické služby Dačice
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
akci s názvem Rekonstrukce účelové komunikace Malý Pěčín - Hříšice
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
akci s názvem Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích (oprava komunikací
na návsi v Prostředním Vydří a oprava
části komunikace v ul. Mládežnická
v Dačicích)
• vzala se souhlasem na vědomí
průběžnou informaci o sběru bioodpadu
v ulicích města
• vyhlásila 5. ročník soutěže Rozkvetlé
Dačice
• udělila souhlas s přijetím finančních
darů v celkové výši 14.000 Kč od dárců
obec Peč, obec Budeč a Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR, které jsou
určeny na nákup knih a výpočetní techniky
• vzala na vědomí Zprávu o činnosti od-
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boru vnitřních věcí Městského úřadu Dačice a Komise k projednávání
přestupků města Dačice na úseku zákona
o přestupcích, Zprávu o činnosti Městské
policie Dačice a Informaci o vývoji trestné činnosti a veřejného pořádku PČR, obvodní oddělení Dačice
• vydala souhlas s přijetím věcného daru
v hodnotě 3.957 Kč – mikroskopické kamery pro děti na pracovišti Za Lávkami
od Spolku rodičů a přátel MŠ Lávky
• doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Dačice za rok
2015 a dále doporučila vyjádřit souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad
• schválila rozpočtové opatření č. 8/2016
v těchto objemech: příjmy 426,75 tis.
Kč, výdaje 1.726,75 tis. Kč, financování
1.300,00 tis. Kč
• vzala na vědomí informace o modelu
financování místních částí ve Velkém
Meziříčí
na své 44. schůzi konané 6. 6. 2016 mimo
jiné:
• doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2271/42
v obci a k. ú. Dačice o přibližné výměře
930 m2 z výlučného vlastnictví města
Dačice do výlučného vlastnictví firmy
Auto Štěpán s. r. o., Dačice za cenu 1.000
Kč/m2
• doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2271/42
v obci a k. ú. Dačice o přibližné výměře
1000 m2 z výlučného vlastnictví města
Dačice do výlučného vlastnictví Petra
Šabatky, Řečice za cenu 1.000 Kč/m2

na své 45. schůzi konané 8. 6. 2016 mimo
jiné:
• schválila uzavření veřejnoprávních smluv
mezi městem Dačice a obcí Heřmaneč
a Horní Němčice, na základě nichž bude
město Dačice pro obec Heřmaneč a Horní Němčice zajišťovat výkon přenesené
působnosti speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací
• doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši
37.415 Kč Nadačnímu fondu Nemocnice
Dačice na nákup léčebného pohybového
přístroje s barevným dotykovým displejem THERA TRAINER tigo s příslušenstvím
• schválila uzavření smlouvy o společném
postupu zadavatelů při centralizovaném
zadávání nákupu elektřiny a zemního
plynu na rok 2018 uzavřené mezi městem
Dačice a jeho příspěvkovými organizacemi
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem Komunitně správní centrum
Dačicka, objekt č. p. 2
• schválila uzavření smlouvy s Fondem
ASEKOL a. s. o finanční podpoře ve výši
40.000 Kč na realizaci projektu Kontejnerová stání Dačice a místní části
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
akci s názvem Parkovací plocha v ulici
B. Němcové
• schválila rozpočtové opatření č. 9/2016
v těchto objemech: příjmy 667,29 tis.
Kč, výdaje 667,29 tis. Kč, financování
0,00 tis. Kč
• schválila vyhlášení druhého ročníku
soutěže Fotíme se s vlajkou města –
Dačické vlajkování
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Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 21. května přivítal radní Bc. Vít Svoboda společně s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města.
Přivítány byly děti: Nikol Procházková, Amálie Křížková, Matěj Pospíchal, Jakub Bartoš, Alexandr Fuka a Lucie Nosková.

V sobotu 4. června proběhlo další vítání nových občánků města. Tentokrát je přivítal starosta Ing. Karel Macků společně s dětmi
z MŠ Za Lávkami. Přivítány byly děti: Anežka Stejskalová, Natálie Hofbauerová, Karolína Kudrnová, André Heřmánek, Alexandra
Tindlová, Štěpán Měrtl a Anna Mrkvičková.

ˆ

Tanecní 2016

Přijďte se zapsat do kurzů tance!

PARNÍ LÉTO 2016
Na naši regionální trať Kostelec u Jihlavy – Slavonice opět zavítá oblíbený parní vlak. Akci pořádají Telčské místní dráhy ve spolupráci
se Správou železniční dopravní cesty a obcemi ze Svazku Železnice Kostelec – Slavonice.

od 24. 9. soboty od 10 do 12 h

TANEČNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY - 11 lekcí

kurzovné 1200 Kč

od 8. 10. soboty od 14 do 16 h

TANCE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

- 5 odpoledních lekcí
kurzovné 650 Kč

Věneček se uskuteční 3. 12.
hraje kapela Blue Band
Na všechny se těší již tradičně
naši taneční mistři z Jihlavy
manželé Málkovi!
Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři Kulturního domu Beseda

V letošním roce je slíbená velká mašinka (viz
fotografie). Pára vyjede
o víkendech 30. 7. Telč Kostelec u Jihlavy a 31. 7.
Telč - Třešť, 6. 8. Telč
- Slavonice a 7. 8. Telč Dačice (přepadení v Malém Pěčíně a country na
peróně v Dačicích), 13. 8.
Telč - Kostelec u Jihlavy
a 14. 8. Telč - Slavonice. Celý jízdní řád i s doprovodným programem bude včas
zveřejněn.
Miloš Novák, místostarosta
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Den bez aut
v Dačicích
Zdravé město Dačice uspořádalo
v neděli 22. května v Kapetově ulici
osvětovou kampaň Den bez aut. Jejím
cílem bylo vyvolat zájem k omezení
automobilové dopravy a poukázat na
přijatelnější způsoby dopravy.
Zejména mladí
návštěvníci akce
přijeli perfektně
připraveni - Kapetovou
ulicí
se
projížděli
na kolech, inline
bruslích,
odrážedlech,
koloběžkách, ale
také na skateboardech.
V rámci programu byly pro
děti připraveny
soutěže v jízdě
zručnosti a testy
v poznávání dopravních
značek. Dospělí návštěvníci
si mohli vyzkoušet jízdu
na různých dopravních
prostředcích poháněných
na elektřinu (elektromobilu,
elektrotraktůrku, elektroskútrech, elektrokolech, segwayi či speciálním čtyřkolovém
elektrovozítku, jehož řízení připomínalo jízdu na lyžích). Dospělí se díky stánku BESIP,
Městské policie Dačice a Policie ČR dozvěděli o novinkách v dopravě, otestovali své
znalosti v dopravních předpisech, vyzkoušeli
alkoholtester či speciální brýle, které navodily stav silné únavy, požití třech či šesti piv
a užití drog.
Osvětová kampaň Den bez aut byla
v Dačicích pořádaná poprvé. Díky krásnému počasí a pohodové atmosféře
celé akce jsme si užili příjemné nedělní
odpoledne bez hluku motorů a výfukových plynů. Věříme, že v řadě občanů
kampaň Den bez aut zanechala dojem, že
v některých případech bude přeci jenom
lepší auto nechat doma a udělat si při cestě
do práce či s dětmi do školy raději procházku a udělat tím něco dobrého nejenom pro
naše zdraví.
Osvětová kampaň Den bez aut byla
realizována ve spolupráci s našimi partnery: SOUzas Dačice, Elsun - p. Daňhel
Budíškovice, Občanské sdružení Elektromobily, AR Servis, Cyklo-sport Petr Kunkal,
Pavel Kamír, Městská policie Dačice, BESIP,
Policie ČR, Český červený kříž, Technické
služby Dačice, Odbor dopravy MěÚ Dačice,
Občerstvení David Syrovátka.
Marcela Chvátalová, koordinátorka
Zdravého města Dačice a MA21
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Peněžní příspěvky z rozpočtu města rozděleny
Zastupitelstvo města na své 11. schůzi 22. 6. 2016 schválilo přidělení peněžních příspěvků z rozpočtu města subjektu působícímu 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 právnické osoby, jehož zakladatelem nebo zřizovatelem
je Česká republika a Město Dačice nebo jiný územně samosprávný celek, kterým je:
Poř. č.

IČ

Název organizace

schválená
částka

1

46641793

Katolický dům Dačice z.s.

15 000,00

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.
Martina Havlíková, finanční odbor

Provoz kontaktního místa Občanské poradny
Vážení zájemci a uživatelé sociální služby, kontaktní místo Občanské poradny
Jihlava v Dačicích bude mít během letních prázdnin omezený provoz, a to:
Kontaktní místo Dačice:
Čtvrtek 7. 7.

zavřeno

Čtvrtek 4. 8.

zavřeno

Čtvrtek 14. 7.

9:00 – 13:00

Čtvrtek 11. 8.

9:00 – 13:00

Čtvrtek 21. 7.

zavřeno

Čtvrtek 18. 8.

zavřeno

Čtvrtek 28. 7.

9:00 – 13:00

Čtvrtek 25. 8.

9:00 – 13:00

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

Rekonstrukce kotelny v Dačicích
Vážení odběratelé, občané města, jménem společnosti Teplospol a.s. si Vás dovolujeme informovat, že byla dokončena první část investiční akce „Rekonstrukce
kotelny“ tzv. Stavba 1 v ulici Antonína Dvořáka a dne 6. 5. 2016 byl vydán platný
kolaudační souhlas.
Tím je technologická část kotelny sestáDále předpokládáme, že společnost v levající se ze dvou plynových kotlů plně pro- tošním roce provede i opravu uliční fasády
vozně k dispozici pro výrobu tepla a jeho rekonstruované kotelny, která se stane skunáslednou distribuci k vytápění a ohřevu tečně modernizovaným pracovištěm splňuTV všem smluvním odběratelům, zásobova- jícím všechny potřebné parametry.
ných objektů. V rámci této části rekonstrukVšem odběratelům, dotčeným subjekce byl instalován jeden zcela nový plynový tům, orgánům státní správy a i Městu Dačikotel o výkonu 2 MWt.
ce děkujeme za podporu našeho záměru,
Pro dokončení celkové akce, záměru příslušnou spolupráci a pevně věříme, že
společnosti v rámci „Rekonstrukce kotel- realizace povede k plné spokojenosti našich
ny“ zbývá dokončit tzv. Stavbu 2, která se zákazníků, jejichž důvěry a věrnosti si potýká zprovoznění kogenerační jednotky chopitelně Teplospol a.s. nesmírně váží.
a to během několika následujících měsíDůkazem spolehlivosti, stability společců. Tato Stavba 2 je však investicí společ- nosti Teplospol a.s., otevřené komunikace
nosti E.ON Trend s.r.o. a je jí také věnována a její zdravé ekonomiky je ocenění od nezámaximální pozornost. Zprovozněním ko- vislé agentury Bisnode ČR, a.s. Naše společgenerační jednotky tak bude splněn pů- nost se tak zařadila mezi 100 nejúspěšnějších
vodní záměr naší společnosti tj. celková re- firem v ČR a v rámci ratingu dosáhla nejvyškonstrukce, kdy předchozí uhelné tepelné šího možného stupně AAA - excelentní, což
zdroje budou nahrazeny novými efektivněj- splňuje pouze cca 2 % firem. Díky tomu se
šími a ekologickými zdroji na spalování zem- společnost Teplospol a.s. stala držitelem cerního plynu. Očekáváme, že naplnění záměru tifikátu CZECH Stability Award CZECH TOP
jednak přispěje ke snížení ceny za teplo od- 100 na dobu pěti let. Slavnostní předání této
běratelů, povede k její dlouhodobé stabilizaci prestižní ceny se každoročně uskutečňuje na
a zároveň tak i vytvoří daleko příznivější pod- Pražském hradě.
mínky pro čistotu životního prostředí všech
Jsme rádi, že za těchto podmínek můžeobyvatel města Dačic. Po dokončení celkové me naši činnost podpořit a do budoucna
rekonstrukce kotelny bude zaměřena pozor- dále rozvíjet.
nost na postupnou rekonstrukci teplovodů.
Milan Kučera, ředitel Teplospol a.s.

www.dacice.cz
Služby sociální prevence
– tlumočnické služby
Seriál o službách sociální prevence
již představil ranou péči, telefonickou
krizovou pomoc a nyní pokračuje informacemi o tlumočnických službách.
Tlumočnické služby jsou poskytovány
jako terénní nebo ambulantní sociální služby a slouží osobám s poruchami komunikace. Využívají je především osoby se smyslovým postižením, které nemohou bez
pomoci dalších osob běžně komunikovat
s okolím. Nejznámější je tlumočení do znakového jazyka.
Tlumočnické služby zahrnují tyto základní činnosti:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
V Jihočeském kraji jsou registrováni tři
poskytovatelé tlumočnických služeb:
• LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.:
Poradenské centrum LORM Jindřichův
Hradec, Na Točně 1, 377 01 Jindřichův
Hradec 1, tel.: 257 325 478, www.lorm.cz.
• STŘEP: U Černé věže 71/4, 370 01 České Budějovice, tel.: 605 575 716, e-mail:
brabcova504@seznam.cz.
• Tichý svět, o.p.s.: Mánesova 11/3b, 370 01
České Budějovice, tel.: 222 519 835,
www.tichysvet.cz.
V Kraji Vysočina je registrován jeden poskytovatel tlumočnických služeb:
• Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.: Úprkova
4340/6, 586 01 Jihlava, tel.: 702 022 535,
www.cnn-vysocina.cz.
Článek poskytuje pouze základní informace o tlumočnických službách. Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na
konkrétní poskytovatele, nebo na sociální
pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 209
Mgr. Lada Nejedlá a 210 Mgr. Irena Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství.
Příště si popíšeme azylové domy.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

Klíč s názvem Euroklíč
Víte co je Euroklíč? Kdo tento speciální klíč může zdarma získat? Na tyto otázky
je snadná odpověď. Euroklíč je klíč, který je určen pro rychlé zpřístupnění sociálního a technického zařízení se speciálním zámkem.
Je určen pro držitele průkazů TP,
ZTP, ZTP/P, diabetiky,
stomiky,
onkologické pacienty, osoby s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou
chorobou, osoby s močovými dysfunkcemi.
Získat tento speciální klíč mohou výše
uvedené osoby z Jihočeského kraje na centrálním distribučním místě, kterým je regionální pracoviště Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR v Českých Budějovicích a v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pro Dačice
a okolí je nejbližší pracoviště v Jindřichově
Hradci, Janderova 147/II.

Naučná stezka kolem Dačic
Město Dačice připravilo na letní sezónu 2016 pro své návštěvníky, ale i místní
značenou Naučnou stezku kolem Dačic. Stezka je dlouhá 13 km a nabízí procházku
po přírodních zajímavostech města Dačice a jeho okolí.

NAUČNÁ

STEZKA

KOLEM DAČIC

Na 11 zastávkách se turista seznámí s přírodně hodnotnými místy jako jsou Toužínské
stráně, Moravská Dyje, Dubová stráň nebo
rybniční kaskáda.
Stezka je pro lepší orientaci v terénu značena zelenobílým čtvercem rozděleným
úhlopříčkou. Je určena pro pěší návštěvníky, protože některé části jsou pro cyklisty
nesjízdné. Vydat se na ni můžete od vlakového nádraží. Kromě již zmíněných přírodních zajímavostí vás stezka provede kolem
kláštera v Kostelním Vydří, lesíkem Kázek
nebo Zahrádeckým lesem kolem lomu.

Byt č. 6 v domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích o velikosti 2+0
místnost

m

místnost

m

2

pokoj s kuchyní

26,32

koupelna s WC

4,70

pokoj

12,01

balkon

3,28

předsíň

4,98

sklep

celkem

Informační systém instalovaný na jednotlivých zastávkách je tvořen popisem daného místa a výčtem významných živočichů
a rostlin, které se zde vyskytují. Vybraná
stanoviště jsou vybavena jednoduchým
přístřeškem s lavičkou a stolkem pro krátký
odpočinek a případné občerstvení.
Na dačickém infocentru je k dispozici
celobarevný prospekt s popisem, jak se dostat k jednotlivým zastávkám naučné stezky a jejím zakreslením v mapě.
Značení stezky v terénu
provedl
Klub
českých turistů.
Projekt byl finančně podpořen z dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu.
Zdeňka Králíková,
odbor kultury a cestovního ruchu

Nezmizelo z dačických ulic…

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
2

Na krajských pracovištích v Síti mateřských center si mohou Euroklíč dlouhodobě zapůjčit rodiče dětí do tří let s bydlištěm
v Jihočeském kraji.
Odemknout toalety, plošiny, výtahy osazené euro zámkem může majitel Euroklíče
po celé Evropské unii. Jsou označeny stejným znakem jako ve městech České republiky. Cestování se tak stává pro mnoho lidí
s vážným zdravotním problémem o moc
jednodušší.
Informace ohledně Euroklíče můžete
získat na telefonním čísle 702 281 484,
Bc. Miroslava Ferdanová, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory,
o.p.s. a na sociálním odboru Městského
úřadu v Dačicích.
Miroslava Ferdanová

3,95
55,24

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s tím ze zájemců,
kterého vybere komise dle stanoveného kritéria.
Konečný termín pro podání žádostí: 5. 8. 2016 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov, č. dveří 108 nebo 109,
Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

Stanoviště separovaného sběru odpadů, na které jsme byli
zvyklí z Vokáčova náměstí, z dačických ulic opravdu nezmizelo.
Bylo pouze přesunuté a nyní ho najdeme v Neulingerově ulici v sousedství budovy základní školy a budovy
městského úřadu. Skladba sběrných
nádob na stanovišti se nezměnila,
a tak ho můžeme opět využívat pro
odkládání všech v Dačicích tradičně tříděných komodit, tzn. papíru,
skla bílého i barevného, směsných plastů a samozřejmě bioodpadu.
Věřím, že i „nové“ stanoviště bude využíváno minimálně tak
hojně jako ve svém předchozím umístění.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí
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Prodej stavebních pozemků Za Školou v Dačicích - III. etapa – 3. kolo
Město Dačice, v souladu se Zásadami prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích, vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej 17 stavebních pozemků pro výstavbu izolovaných rodinných domů.
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
1. 8. 2016 do 14:00 h.
Zájemci musí doručit žádost na předepsaném formuláři na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého nám. 1/I. Formulář
žádosti je možné vyzvednout na Městském úřadu v Dačicích, Odbor správy majetku, Krajířova 27/I, nebo na www.dacice.cz.
Kupní cena:
III. etapa
prodeje

Základní kupní
cena za m2

Základní finanční
příspěvek za m2

890 Kč

0 Kč

Jistota na kupní cenu
• Výše jistoty činí 2 % ze základní kupní ceny požadovaného
pozemku s nejvyšší výměrou.
• Termín zaplacení jistoty: Jistota musí být zaplacena na účet 60150603143369/0800, variabilní symbol 2945, resp. částka na účet
připsána, nejdéle do 1. 8. 2016 s tím, že je nezbytné při úhradě
platbu zidentifikovat uvedením textu obsahujícího označení
zájemce.
Podmínky pro prodej stavebních pozemků a výstavbu
rodinných domů
• Kupní smlouva bude uzavírána s odkládací podmínkou, případně
se zřízením zástavního práva ve prospěch města Dačice. Kupní
cena bude splatná jednorázově do 3 měsíců od podpisu kupní
smlouvy.
• Po vyhodnocení veřejné nabídky na prodej stavebních parcel
bude se zájemci uzavřena kupní smlouva, a to do dvou měsíců
ode dne, kdy Město Dačice o prodeji předmětného pozemku rozhodne.
• Formulář žádosti o prodej stavebního pozemku lze vyzvednout
na Městském úřadu Dačice, odbor správy majetku, místnost č. 102
nebo na internetových stránkách města www.dacice.cz.
• Uchazeč podá žádost na maximálně 3 stavební parcely s pořadím
Seznam stavebních pozemků
parcelní č.
výměra
ev. č.
Výše jistoty
parcely dle GPL 2644-7259/2015
Kč
1

2945/1

763

13 581,00

2

2945/2

806

14 347,00

12

2945/12

832

14 810,00

14

2945/14

734

13 065,00

16

2945/16

757

13 474,00

17

2945/17

742

13 208,00

19

2945/19

1 741

30 990,00

20

2945/20

838

14 917,00

21

2945/21

848

15 094,00

23

2945/23

753

13 403,00

24

2945/24

1 154

20 541,00

26

2945/26

1 033

18 388,00

33

2945/33

1 074

19 117,00

dle GPL 2685-7521/2015

6

25

2945/41

1248

22 215,00

34

2945/42

1 021

18 174,00

•
•
•

•
•
•
•
•

•

priority. V případě, že o stejnou stavební parcelu projeví zájem
více uchazečů, bude mezi uchazeči rozhodováno formou aukce
o nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Při aukci bude možné podpůrně
využít platného Dražebního řádu Města Dačice schváleného zastupitelstvem pod usnesením č. 296/20/Z/2013 nadpoloviční
většinou hlasů.
Uchazeči, kteří takto nezískají stavební parcelu, si mohou vybrat
jinou volnou nabízenou parcelu, v případě zájmu více uchazečů
bude opět rozhodováno aukcí.
V situaci, kdy dojde ke stejné výši nabídnuté ceny, bude rozhodováno losem.
V kupní smlouvě na prodej stavebního pozemku bude zřízeno
předkupní právo prodávajícího jako věcné právo, a to za cenu
kupní stanovenou v kupní smlouvě, a to do doby, než dojde ke
kolaudaci stavby rodinného domu na pozemku (případně podle
požadavků stavebního zákona - do vydání kolaudačního souhlasu, či do doby, kdy vzniklo právo užívat stavbu).
Další informace jsou uvedeny v Zásadách prodeje stavebních
pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích.
Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
V rámci převodu je kupující povinen uhradit kolek spojený
s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Složená jistota je zálohou na kupní cenu. V případě, že vybraný
kupující neuzavře ze své vůle kupní smlouvu do 2 měsíců po rozhodnutí zastupitelstva o kupujícím, jistota se nevrací.
Účastníkům výběrového řízení, kteří nebudou úspěšní, bude jistota vrácena na číslo účtu, které pro tento případ uvedou v žádosti
do výběrového řízení. Vrácení jistoty bude provedeno do 10 pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o kupujícím.
Regulace výstavby - více informací na www.dacice.cz.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku

www.dacice.cz

Česká Kanada má své rádio
Od poloviny června vysílá z Jindřichova Hradce nové Rádio Česká Kanada. Stanici je možné naladit na frekvenci 103,6 FM nebo na webu www.radioceskakanada.
cz. Programová skladba regionálního rádia nabízí aktuální zpravodajství z kraje,
zajímavé informace nebo rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
„V éteru je hodně rádií, ale žádné
z nich se nezaměřuje na tak malý
region, jakým je
Česká Kanada. Přitom existuje obrovské
množství témat, která by posluchače mohla zajímat právě z toho důvodu, že se týkají
jejich domova nebo okolí,“ vysvětluje důvod vzniku nového rádia Libor Soukup, který se podílel na přípravě programu.
Rádio Česká Kanada vysílá čtyřiadvacet
hodin denně. Ranní moderovaný blok začíná ve všední dny o šesté hodině, o víkendech potom o hodinu později. Po jeho konci, v devět hodin, do studia přichází host,
který si kromě moderátora bude povídat
také s telefonujícími posluchači. Program,
který překlene poledne, přináší různé tipy
a informace zaměřené mimo jiné na koníčky, vaření, zahradničení, zdraví, mezilidské
vztahy a podobná témata. Následná rozhlasová inzerce pod názvem Blešák dává po-

sluchačům možnost prodávat a nakupovat,
poptávat či nabízet zaměstnání a podobně.
Pro komunikaci s tímto pořadem slouží e-mail blesak@radioceskakanada.cz.
„V průběhu celého dne je také možné
psát e-maily a zprávy a volat do vysílání se
vzkazy a písničkami na přání,“ dodává dramaturg rádia Adam Hudec.
Webové stránky rádia, přes které je možné své vzkazy a přání do vysílání sdělovat,
fungují na adrese www.radioceskakanada.
cz. Na webu také existuje přehrávač, díky
kterému Rádio Česká Kanada naladí i posluchači mimo dosah vysílačů. Kontaktovat
tým rádia je možné i na facebooku.
„Co se týče hudby, hrajeme české i cizí
písničky, starou osvědčenou klasiku i nové
věci. V některé večery čeká na posluchače
hudební pořad, ve kterém budou hudbu
vybírat hudebníci a dýdžejové z našeho
regionu. Celá noc potom patří jen muzice,“
doplňuje Libor Soukup.
Adam Hudec

Dačice poskytly nadaci DOBRÝ ANDĚL peněžní dar
Město Dačice bylo jedním ze spolupořadatelů dobročinné hudební akce Dobrý
anděl III, která se v dubnu uskutečnila v KD Beseda. Na základě usnesení rady města byl na konto nadace převeden z rozpočtu města peněžní dar ve výši 10.000 Kč.

DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které
se vlivem nemoci dostaly do finanční tísně. Nadaci mohou požádat o pravidelnou
finanční pomoc rodiny s dětmi ve finanční
tísni, kde otec, matka nebo dítě jsou onkologicky nemocní nebo dítě trpí jiným
závažným a dlouhodobým onemocněním.
Více na www.dobryandel.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Oznámení o rekonstrukci
obřadní síně
Matrika Městského úřadu v Dačicích
oznamuje, že v měsíci srpnu bude probíhat rekonstrukce obřadní síně v budově starého zámku v Krajířově ulici čp. 27.
Svatební obřady, plánované v srpnu do
obřadní síně, se uskuteční v náhradních
prostorách Kulturního domu Beseda.

Závěrečný účet
města za rok 2015
Zastupitelstvo města na svém 11.
zasedání dne 22. 6. 2016 schválilo
Závěrečný účet města Dačice za rok
2015 a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením města za rok 2015, a to
bez výhrad.
Rozpočtové hospodaření města za r. 2015
skončilo schodkem ve výši 9 600 282,56 Kč,
schodek rozpočtu byl uhrazen finančními
prostředky z minulých let.
Krajský úřad Jihočeského kraje provedl
přezkoumání hospodaření města za rok
2015. Ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015 bylo konstatováno:
• nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
kromě chyb a nedostatků zjištěných při
dílčích přezkoumáních, které byly již
napraveny;
• při přezkoumání hospodaření nebyla
zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Lea Andrejsová,
vedoucí finančního odboru

Beseda Městské policie
Téma: Bezpečná cesta do školy a domů.

Tématem a účelem přednášky bylo
seznámit děti s bezpečností při pohybu
na pozemních komunikacích - přechody,
základní pravidla chování chodců, semafory a základní výbava jízdního kola. To byla
teoretická část, také došlo i na část praktickou. Děti se seřadily a za plného provozu
si vyzkoušely přecházet po přechodu pro
chodce. Strážníce Jitka Žaloudková dále informovala děti o náplni práce strážníků MP
Dačice ve městě. Nejvíce je zaujaly názorné
ukázky věcí, které používají při své práci. Na
závěr děti dostaly reflexní prvek.
Jitka Žaloudková, Městská policie
Úřední dny insolvenční správkyně Mgr.
Moniky Urbanové v měsíci červenci a srpnu
budou dne 15. 7. 2016 a 5. 8. 2016. Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice,
Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou, od 8:00 do 14:00 h. Omezený počet
úředních dnů je z důvodu čerpání dovolených.
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Hrdost na Dačice mne neopouští
Nedá mi to a vrátím se ještě k tématu minulého sloupku – hrdosti na Dačice a lidem z tohoto krásného města, kteří mne
a mou rodinu přijali mezi sebe. Z Vysočiny rodem, v Dačicích srdcem jsem hrdý na přírodní a historické skvosty, na které je náš
kraj skutečně velmi bohatý. Vyjmenovat všechna lákadla našeho regionu by vydalo na mnoho čísel tohoto časopisu. Vyzdvihl
bych ale rád schopnost našich lidí „prodat“ tyto naše krásy doma i ve světě a přilákat každoročně zvyšující se množství turistů
a návštěvníků.
Díky povolání, které aktuálně vykonávám, se mi dostalo té možnosti navštívit řadu zemí světa, kam bych se pravděpodobně jako
terapeut nepodíval. Při každé takové cestě mne ale napadá jedna
a tatáž myšlenka: Máte to tu krásné, dokážu si představit, že jste
mi ukázali to nejlepší z vašich turistických atrakcí, ale moje zem je
krásnější a můj kraj je malebnější. Česká republika je skutečný briliant uprostřed Evropy, mnohá česká města, ale i malé vísky, jsou
často půvabnější, historicky bohatší, lidsky klidnější, více, jak se teď
s oblibou mezinárodně používá, „life-friendly“ (přátelská životu).
Města našeho regionu jsou skvělým příkladem takových destinací,
a na rozdíl od jiných krajů jich máme více, než je v lidských silách
možné za jednu běžnou dovolenou navštívit.
Proč to ale zmiňuji? Protože jsem za nás velmi rád, jak jsme se
těchto darů minulosti zhostili. Umíme využít toho, co naši předkové vybudovali a pokračovat v této tradici. Dokážeme se většinou
úspěšně a citlivě k minulosti postarat o památky, umíme navázat
na služby, které mají až staleté tradice, dovedeme vymyslet a vybudovat nové, odpovídající požadavkům moderní doby a poptávce 21. století. Dokázali jsme se znovu začlenit mezi vyspělé státy
Evropy a světa. Ať si kdo chce, co chce, říká, úspěšně! Jsme šikovný
národ, který svět zná díky úspěchům našich lidí (všech možných
oborů), jsme pohostinný národ, jsme poměrně tolerantní národ,
jsme prosperující země, jsme bohatá země (neměřeno penězi, ale

kulturním, historickým a dalšími společenskými hodnotami).
Proto jsem se rozhodl, že se k hrdosti k Dačicím a našemu regionu vyznám znovu, protože bych rád připomněl i těm, kteří si to
v zápalu životního běhu možná někdy neuvědomují, že patříme
k městu, o kterém se ve světě ví, které když před cizincem zmíníte
(je-li trochu kulturně vzdělaný), spojí vám jej s první kostkou cukru. My si to skutečně neuvědomujeme, s klapkami na očích a uších
se soustředíme na každodenní život, žijeme více prací, než jinými,
skutečnými životními hodnotami, povinnosti nám ukrajují čím dál
tím více času, který bychom měli spíše věnovat rodinám, vztahům,
tradicím, péči o odkazy minulosti, svému městu... A právě proto
si říkám, že je nutné toto si čas od času připomenout, zavzpomínat, zvednout opět hrdě hlavu, protože my máme být na co hrdí!
Dačice jsem si vzal jako jeden příklad, ale v rámci republiky máme
takových mnohem více! Stejně jako jejich obyvatelé i Dačičtí se
umí opřít o svou minulost, umí ji využít v současnosti a rozvíjet do
budoucnosti.
To je také důvod, proč jsem rád, že jste mne, kluka z Vysočiny,
v Dačicích přijali mezi sebe a mohu být součástí všeho toho dění.
A až se mi příště ve světě stane, že na dotaz, odkud pocházím, odpovím, že z malebného města Dačice, už mne nepřekvapí reakce
„I know it, first sugar cube...“.
Jan Bartošek
--- inzerce ---

Dačické vlajkování podruhé
V pondělí 27. června byly předány ceny účastníkům I. ročníku soutěže Fotíme se s vlajkou města. Fotografie hodnotili
jak příznivci facebooku udělením „lajku“ aneb volby To se mi
líbí, tak pořadatel soutěže. V obou kategoriích byla oceněna
první tři místa, přičemž vítězové získali outdoorové kamery. Drobnou pozornost dostali také všichni další účastníci.
Celkem bylo do prvního ročníku zasláno 40 fotografií z míst
blízkých i těch hodně vzdálených.
Rada města pro období 1. července 2016 – 30. června 2017 vyhlašuje druhý ročník soutěže. Je určena
všem, kteří se hrdě hlásí k tomu, že
jsou z Dačic a nevadí jim přibalit si
na cesty vlajku svého města. Pak už
jen stačí pořídit fotografii na zajímavém místě, poslat ji na kultura@dacice.cz a připsat k ní, v souladu
s pravidly, pár nezbytných informací.
Novinkou druhého ročníku je rozdělení soutěžních fotografií na dvě kategorie:
• Dačické vlajkování – tuzemsko
• Dačické vlajkování – zahraničí
Další změnou je hodnocení. O vítězích v obou kategoriích rozhodne výhradně hlasování na stránce Města Dačice na facebooku.
Pořadatel soutěže může (ale nemusí) udělit Zvláštní cenu.
Do soutěže můžou být zaslány i fotografie pořízené v předchozích letech, musí však splňovat pravidla soutěže. Ta jsou v plném znění k dispozici na www.dacice.cz/dacicke-vlajkovani nebo
v tištěné podobě na Infocentru Dačice. Případné dotazy ohledně
soutěže zodpovíme na kultura@dacice.cz nebo telefonicky na
č. 384 401 275 nebo 384 401 240.
Nemáte dačickou vlajku? Nevadí, přijďte na Infocentrum, proti
vratné kauci Vám ji rádi půjčíme.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru a kultury cestovního ruchu
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--- inzerce ---

ZO ČZS Žirovnice zve na výstavu

ZAHRADA VYSOČINY
LILIE
Zámecký areál Žirovnice
16. - 18. července
od 9:00 do 17:00 h

Bohatý doprovodný program:

expozice SEMO Smržice a Včelařů Žirovnice
Růže z Hlavňova
Konifery ze Zahrady Müller
Prodej výpěstků, občerstvení
V sobotu a v neděli od 15:00 h vystoupí
dětský folklorní soubor Javorníček Brno

www.dacice.cz

Stará nebo nová….

Svaz tělesně postižených
nezahálí

Vážení spoluobčané, vážený pane starosto, dovolte mi
reagovat na Váš titulní článek v červnovém čísle Dačického
zpravodaje. S velkou pokorou jsem si přečetl Váš příspěvek
na tolik choulostivé téma. Porovnával jste školy podle toho,
jakou finanční částkou jim město přispívá. Myslím si, že
zajímavější by bylo porovnání škol podle celkového počtu
dětí, podle počtu jednotlivých tříd a za nejzajímavější bych
považoval rozdělení prvňáčků.

Svaz tělesně postižených Dačice uspořádal v posledním
dubnovém dnu tradiční odpolední čaje – čarodějnický rej.
Zúčastnilo se 93 našich členů a přátel v Hotelu Stadion. Při
pěkné muzice Ládi Vlasáka k nám přilétly i čarodějnice. Odpoledne se opravdu vydařilo a máme krásné vzpomínky.

A mohl by to být přehled nejen za tento školní rok, ale třeba
za posledních 5 let. Ve školním roce 2015/2016 bylo zapsáno do
prvních tříd 95 dětí. ZŠ B. Němcové otevřela 2 třídy pro 15 a 16
prvňáčků a ZŠ Komenského si rozdělila 64 dětí do 3 tříd. Tento
nepoměr je velice nepochopitelný nejen pro mě, ale i pro řadu
občanů našeho města. Nepochopitelný hlavně z důvodu, že obě
školy mají stejného zřizovatele.
Rád bych tímto článkem reagoval i na Vaše slova v Dačické
televizi Datel, kde velice významně vyzdvihujete, že Vás těší, že
si v Dačicích můžou rodiče vybrat, do které školy bude jejich dítě
chodit. Bude to tedy tak, že jedna škola se bude přistavovat a druhá
se bude bourat? Zdá se mi to velice špatné rozhodnutí. Je-li toto
rozhodnutí i celé rady města, je to velice smutné… Smutné také
třeba z důvodu, že rodiče, kteří přihlašují své dítě podle určitých
pravidel do mateřské školky, tuto možnost nemají. Jak se naplní kapacita školky, jejich dítě je přeřazeno tam, kde volné místo je - byť
třeba na nejvzdálenější školku od místa jeho trvalého bydliště.
Josef Mochar, zastupitel za ČSSD

Otvírací doba Infocentra
červenec + srpen

pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
so + ne + svátky 9:30 - 15:00 h
--- inzerce ---

Dne 3. května nás pozvali přátelé z Kunžaku na besedu se známým astronomem panem Grygarem. Bohužel pro nedostatek
místa ve škole, kde se beseda konala, nás odjelo z Dačic pouze 8.
Mohu vám slíbit, že jsme se s panem Grygarem domluvili, že nás
určitě na podzim navštíví a připravíme pro vás besedu v pečovatelském domě. Další akcí byl výlet pod Javořici. Navštívili jsme
kapličku svatý Jáchym v Dobré Vodě. Pan starosta z Mrákotína
nám kapličku odemknul a podal nám krásný výklad o tomto místě.
Pro bohatství všech účastníků jsme pohladili nos svatého Jáchyma, neboť pověst praví „kdo pohladí nos, má celý rok dostatek
peněz”. To byla ale fronta u sochy. Poté jsme přejeli do Práskoles
na prohlídku staré lípy. Poslední zastávka našeho výletu byl Penzion Babí hora v Horním Bolíkově. Přivítali nás majitelé pan Vaníček
a paní Šťastná. Zde jsme trávili zbytek odpoledne. Opékali jsme buřty a k tomu nám pan Feherpataky krásně hrál na harmoniku. Buřty
jsme dostali jako sponzorský dar od pana Folka. Děkujeme. Této
akce se zúčastnilo 57 našich členů. Největší akcí v měsíci květnu byl
třídenní zájezd. Kolín, Příbram, Orlík. Největším zážitkem byla návštěva automobilky v Kolíně. To se líbilo všem účastníkům. Druhý
den jsme navštívili Svatou Horu u Příbrami a odpoledne hornické
muzeum Ševčinský důl, kde nás svezli hornickým vláčkem. Poté nás
autobus převezl na prohlídku pracovního lágru „Vojna“. Tento lágr
v 50. letech sloužil jako pracovní tábor. Je smutné, že toto mohlo
existovat. Třetí den nás čekala prohlídka zámku Orlík a plavba lodí
Lipno po orlické přehradě. Po dobrém obědě jsme nabrali směr Dačice se zastávkou v Bechyni. Všem se nám zájezd velice líbil. Každý
večer pro nás hrál pan Feherpataky na harmoniku. Tak se mohlo
i tančit. Na závěr bych chtěl poděkovat panu Přikrylovi za výborně
připravený zájezd. Panu řidiči Vargovi za bezpečnou jízdu a panu
průvodci Žabkovi. Svaz pro vás chystá na měsíc červenec výlet na
výstavu květin do Žirovnice v sobotu 16. července. Odjezd bude ve
13:00 h z horního náměstí od kašny. Přihlášky přijímá Stejskal František 722 689 768 a Vašnovská Bohumíra 721 577 943.
Stejskal František, předseda organizace
--- inzerce ---

Omezení a přerušení provozu MŠ
Dačice v období letních prázdnin
1. 7. 2016 – 22. 7. 2016 - provoz zajištěn v MŠ v ul. B. Němcové
25. 7. 2016 – 5. 8. 2016 - v provozu nebude žádné pracoviště MŠ
8. 8. 2016 – 26. 8. 2016 - provoz zajištěn v MŠ v ul. Bratrská
od 29. 8. 2016 budou v provozu všechna pracoviště MŠ Dačice
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
Rozsah omezení a přerušení provozu podle tohoto předpisu stanovila ředitelka MŠ Dačice po předchozím projednání se zřizovatelem.
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Investice města v 1. polovině roku 2016
První polovina roku 2016 probíhala především ve znamení přípravy rozsáhlejších investic a realizace těch drobnějších.
Z těch větších bylo provedeno odbahnění a výstavba bezpečnostního přelivu u Terasového rybníka. Vytvořili jsme prostory
pro sociálně terapeutickou dílnu, která bude sloužit mladým a dospělým lidem s postižením. Zahájili jsme rekonstrukci komunikací

v lokalitě Péráček. Právě probíhá oprava poslední části fasády na
starém zámku. Drobnější záležitosti jsme řešili buď podle plánu,
nebo na základě podnětů od našich občanů.
Karel Macků, starosta

herní prvky na hřišti v Hradišťku
herní prvky na hřišti v Chlumci

herní prvky na hřišti v Lipolci

oprava terasového rybníka v Malém Pěčíně

oprava veřejného osvětlení Dolní Němčice

Hradišťko - zrušení chodníků/úprava návsi - brigádně

sociálně terapeutická dílna v Dačicích

oprava podvesního rybníka v Malém Pěčíně

zadláždění plochy v Mateřské škole Dolní Němčice
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KD Beseda - oprava schodiště

KD Beseda - zpřístupnění sklepů

oprava fasády na starém zámku

zahájení rekonstrukce v lokalitě na Péráčku
veřejné osvětlení u hřiště v ulici Vápovská

zastřešení venkovní učebny - ZŠ Komenského
osazení lavičky v odpočinkové zóně Pod hruškou
osazení laviček na novém hřbitově
a v ulici Antonínská

nové lavičky na Havlíčkově náměstí

osazení lavičky u Dyje
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nové zábradlí u obřadní síně na novém hřbitově

nové plakátovací plochy v Dačicích
nákup nového automobilu pro městskou policii
úprava zeleně před panelovými domy v ulici Dlouhá

grafické značení Naučné stezky kolem Dačic
čistička odpadních vod v Hostkovicích

osazení značky Ukliď si po mně
prosím na cestě ke hřbitovu v Chlumci

obložení soklu budovy občanské komise Chlumec

kontejnerové stání pro bioodpad v Chlumci
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Alternativní trasa části
severního obchvatu Dačic
Severní ochvat Dačic je jediné řešení neúnosné dopravní situace v Dačicích. Již delší dobu je
diskutována problematická část „přemostění
Centropenu“, kdy postoj vlastníka je zásadně
proti tomuto řešení.
V minulém volebním období přišel s návrhem
alternativní trasy pan zastupitel Pavel Antonů, který navrhoval vést problematickou část v souběhu
s dráhou. V této myšlence následně pokračoval pan
radní Ing. Richard Tůma, který ji převedl do digitální podoby tak, aby se s tímto řešením mohlo dále
pracovat. Od začátku tohoto volebního období jsem
pomyslnou štafetu přebral já.
Konečný návrh, který je součástí tohoto článku,
byl předložen SŽDC (správa železniční dopravní cesty), vlastníku kamenolomu (KAMENOLOMY ČR s.r.o.)
a odboru životního prostředí (Městský úřad Dačice),
u všech byl předběžně vyhodnocen jako přípustný.
Na základě těchto skutečností proběhlo v loňském
roce několik jednání mezi městem Dačice a zástupci Jihočeského kraje i krajského úřadu. Na těchto
schůzkách jsme navrhovali posouzení alternativní
trasy. Na základě jednání jsme měli obdržet písemné
vyjádření, ale bohužel se tak nestalo.
Během jednání jsme obdrželi informaci o vyhlášení výběrového řízení na vypracování projektové
dokumentace severního obchvatu Dačic ve stupni
DUR (dokumentace k územnímu řízení). Jako zpracovatel dokumentace byla vybrána firma Pontex spol.
s r.o., která již projekční práce započala.
Společně s dotčenými firmami Centropen a.s.,
PKD s.r.o. a pekárna ve vlastnictví Rostislava Homolky jsme připravili dopis pro krajskou radu s žádostí
o projednání alternativní trasy části obchvatu. Jihočeský kraj připouští toto řešení, ale požaduje zpracovat studii, která by byla následně projednána
s dotčenými orgány. V případě kladného výsledku
a ekonomicky přijatelného řešení bude množné
navržené řešení projednat v některé z příštích aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
a zároveň i územního plánu města Dačice.
V měsíci květnu proběhlo jednání mezi městem
Dačice, zástupcem Jihočeského kraje (Jiřím Letovským) a zástupcem firmy Pontex spol. s r.o. (Ing. Pavlem Hrdinou). Dle Ing. Hrdiny bude doba zpracování
základní technické studie 13 týdnů a bude znamenat
uvolnění cca 150 tis. Kč z rozpočtu města. Tato studie
ukáže proveditelnost alternativní trasy a její pořizovací náklady.
Na 11. zasedání zastupitelstva města, konaném
22. 6. 2016, bylo rozhodnuto zmiňovanou studii nechat zpracovat. V případě kladného výsledku by bylo
přistoupeno ke zpracování dalších nutných podkladů a následně ke změně Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje a zároveň i územního plánu města
Dačice, což představuje cca 1,5 roku. V tomto čase
lze pokračovat na nesporných částech obchvatu
města, a tím prodlení zkrátit na minimum.
Snahou dačické radnice je vyhodnocení nejvhodnější varianty s minimálními dopady na sousední
soukromé firmy. Pevně věřím, že se nám podaří dosáhnout posunu při řešení této problematiky.
Jiří Baštář, radní
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Oslavili jsme 55. výročí založení naší
školy

Ve středu 8. června se odehrála hlavní
část oslav půlkulatých narozenin naší školy.
Nejprve se dopoledne otevřely brány
školy veřejnosti a na odpoledne si pak žáci
pod vedením vyučujících připravili dvouhodinové pásmo divadelních, hudebních
a tanečních vystoupení v kulturním domě
Beseda. Za hojné účasti veřejnosti i představitelů města se předvedli např. žáci navštěvující kroužek hry na kytaru či flétnu,
prvňáčci v krojích, divadelníci ze školní družiny, recitátoři z 2. stupně nebo tanečníci
zumby. Příchozí si mohli v předsálí prohlédnout také výstavu fotografiíí z historie a ze
života školy.
Doufáme, že se návštěvníkům program
líbil, a že se tím zúročily hodiny práce dětí
i jejich vyučujících.
Bohumil Šuhaj
THK nám pomáhá podporovat mladé
techniky
2. června proběhlo
posouzení
žádostí podaných
do grantového programu THK RHYTM AUTOMOTIVE CZECH
a. s. pro rok 2016. Byli jsme velmi potěšeni, že
byl mezi úspěšné projekty vybrán i náš projekt „Mladý technik“, který obdržel podporu
27 000 Kč. Tento projekt je určen pro žáky
1. stupně a má být předstupněm technického kroužku, který jsme již před lety otevřeli
pro žáky 2. stupně. Získané prostředky využijeme na nákup stavebnic, které uvedou

děti hravou formou do tajů konstrukcí
a principu jednoduchých strojů jako jsou
páky, kladky, kola na hřídeli a převody. Děti
budou experimentovat se silami, gravitací
a rovnováhou, řešit návrhy jednoduchých
konstrukcí a seznamovat se se základy robotizace. Děkujeme za finanční podporu.
Bohumil Havlík
Letos jsme si Den dětí připomněli nadvakrát
V pátek 3. června jsme oslavili Den dětí
s dětmi z mateřských škol. Ve středu 8. června pak s dětmi prvních, druhých a třetích
tříd i s veřejností.
Na oslavu Dne dětí si pro své mladší
spolužáky připravili žáci devátých ročníků
bohatý program. V tělocvičně a na školní
zahradě jste tak mohli potkat klauny, princezny, kovboje, fotbalisty, zvěrolékaře, pirátky, myslivce, rybáře, vojáky, tajné agenty, víly a čarodějnice. Na každém stanovišti
plnily děti různé úkoly. U princezen se učily
chodit vzpřímeně s knihou na hlavě. U fotbalistů se vyřádili nejen chlapci při slalomu
a střelbě na bránu. U kovbojek se prokazovala zdatnost práce s lasem. Klauni hráli
kuželky. U zvěrolékařů se poznávali zvířátka a jejich mláďata. Pirátky ovládaly chůzi
na chůdách. Vojáci a policisté vykonávali
dohled při probíhání překážkové dráhy.
Rybáři chytali z tůňky rybky. Myslivci házeli
šipky na terč. Odvážlivci mohli navštívit vílu
a čarodějnici a pokusit se rozpoznat hmatem předměty ukryté v tajemných skrýších.
U tajných agentů se prolézalo laserovou sítí
k trezoru.

Žáci kroužku Globe si připravili speciální stanoviště s pokusy. K vidění byl např.
výbuch sopky a „kouzelná tekutina tvrdá
jako kámen“. Děti si mohly také vyzkoušet
změřit pH mléka a coly, zjistit průhlednost
vody nebo si nakreslit svůj vlastní ostrov
a s pomocí aplikace LandscapAR si prohlédnout jeho 3D model.
V průběhu obou dnů panovala příjemná
atmosféra. Věříme, že děti si svůj den užily
a odnesly si kromě sladkostí i spoustu nových zážitků.
Stanislava Dvořáková
Globe Games 2016
Ve čtvrtek 2. června vyrazilo několik našich žáků na další setkání škol zapojených
do programu Globe, tentokrát až do daleké
Karviné.
Ještě před odjezdem si zkusila čtveřice
našich vyslanců - Ondra Svoboda (IX. A).
Radek Kubeš, Tomáš Svoboda (oba VIII. B)
a Patrik Hrouda (VII. B) prezentovat svůj
projekt před vlastními spolužáky v IX. A.
Tentokrát jsme projekt nazvali Pamatovák
včely medonosné a na jeho přípravě jsme
spolupracovali se včelařským kroužkem
Českého svazu včelařů, který působí v naší
škole. Kromě českých škol se letošních Globe Games zúčastní i školy ze Slovenska, Polska, Lotyšska, Chorvatska a Norska.
Bohumil Šuhaj a Stanislava Dvořáková
EUROREBUS 2016 – celostátní finále
v Praze
21. ročník vědomostní soutěže Eurorebus
se konal 6. června 2016 v Top Hotelu Praha.
K celostátnímu finále se ze všech krajů naši
republiky sjelo celkem tisíc soutěžících.
Naši výpravu do Prahy tvořil trojčlenný tým.
V hlavním městě nás reprezentovali žáci
VII. B ve složení: Vít Škarek, Daniela Nováčková a Julie Pechová. Žáci soutěžili v kategorii ZŠ 01 (prima a sekunda, 6. a 7. ročník
ZŠ). Soutěžící sice žádné diplomy nepřivezli, nicméně již jejich postup do finále této
soutěže je výbornou vizitkou naší školy.
Jitka Krejčí

Závěrečné semináře studentů virtuální univerzity
třetího věku (vu3v) k letnímu semestru 2015/2016
Konzultační středisko vu3v při městské knihovně funguje již několik let. Studenti si vybírají z nabídky kurzů České zemědělské univerzity v Praze vždy jedno téma na semestr. Všechny informace najdete na www.e-senior.cz. V letním semestru splnilo
celkem 19 studentů z druhé skupiny a 19 z první, požadavky studovaných virtuálních kurzů.
První skupina se vzdělávala v genealogii, druhá v čínských bylinkách. Závěrečné semináře se konají po celé republice, studenti
každého konzultačního střediska si vyberou, kam chtějí jet. První
dačická skupina si vybrala Borovany, druhá Nové Město na Moravě.
Program v Novém Městě byl velmi zajímavý a přínosný a zúčastnilo se jej přes dvě stě studentů vu3v z celé republiky. Po přivítání
a proslovech zástupců kraje i města a informacích z univerzity –
byla přečtena nejlepší esej o čínských bylinkách. Potěšilo nás, že
byla vybrána esej naší studentky Marty Folkové. Program doplnilo

vystoupení mažoretek. Ve velkém sále renovovaného kulturního
domu panovala velice příjemná a srdečná atmosféra. Komentovaná prohlídka města a návštěva úžasného poutního kostela
sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře byly skvělou tečkou za návštěvou Nového Města. I letmou návštěvu sportovního areálu jsme
stihli. Děkuji všem, kteří se podíleli a těším se na pokračování dalšího ročníku vu3v v Dačicích – v naší knihovně – informace poskytujeme průběžně, začínáme 5. října 2016.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny
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Co je nového na Základní škole Komenského
Školní parlament

Ukazujeme dětem, jak
přijímat
odpovědnost
a jak se stát opravdovými
občany.
1. června 2016 na naší
škole proběhly historicky
první volby do školního
parlamentu. Žáci v nich
vybírali zástupce, kteří se
budou od příštího roku
aktivně zapojovat do chodu naší školy.
Náš školní parlament má 24 členů, vždy dva jednotlivými
třídami zvolené zástupce (4. - 9. ročníku). První slavnostní setkání
již proběhlo a naši „parlamenťáci“ na schůzce podepsali Smlouvu
mezi členem žákovského parlamentu a školou, ve které se zavázali,
že budou vzorně plnit své povinnosti zástupce třídy. Nyní je čeká
stmelovací setkání a od září začne jejich práce.
Úspěchy v celostátní výtvarné soutěži Mé toulky za zvěří 2016
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký
spolek J. Hradec, zastoupený Ing. K. Kupcem, vyhlásila 13.
ročník celostátní soutěže výtvarných prací Mé toulky za
zvěří. Velmi nás těší píle a úspěch našich výtvarnic. V republikovém kole byly oceněny V. Vrbová a její Zrcadlení, A. Dvořáková
se svou Čipernou veverkou, K. Bastlová s prací Krásné a zdravé
srnečky a A. Kubešová s dílem Na Louce.
Máme radost ze všech obrázků inspirovaných toulkami za zvěří
a děkujeme všem žákům za jejich obrovskou snahu při zachycování
reality, což je jedna z nejnáročnějších výtvarných disciplín. Díky!
Můj největší sen, moje největší přání - školní výtvarná soutěž
Naše škola vyhlásila pro děti I. stupně a žáky 6. ročníků výtvarnou soutěž MŮJ NEJVĚTŠÍ SEN, MOJE NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ. Během dubna do soutěže přicházely obrázky jeden hezčí než druhý, přibývala
krásná přání, a tak nebylo vůbec snadné vybrat z každé kategorie
pouze 5 nejlepších. Oceněným žákům gratulujeme a děkujeme
všem šikovným malířům a kreslířům, kteří do soutěže přispěli! Vše
máme zdokumentováno na našich stránkách www.zsdacice.eu.
Dopravní soutěž mladých cyklistů
12. května jsme se zapojili do oblastního kola Dopravní soutěže
mladých cyklistů. Obě naše družstva nás potěšila. Krásné 2. místo
svými znalostmi a dovednostmi získali ti starší, mladší obsadili
krásné 3. místo.
Po postupu do okresního kola, které tentokrát proběhlo v Třeboni,
blahopřejeme mladším dětem k 9. a starším k 6. místu. J. Kamiš potvrdil své kvality a obhájil 1. místo z Dačic také v Třeboni 1. místem
v kategorii jednotlivců. Skvělý výkon!
Štíty - atletické soutěže
V atletické soutěži pro první stupeň O malý štít města Dačice,
které se letos zúčastnilo 8 škol, potěšil náš tým vynikajícím
2. místem. Výborné výkony žáků podpořilo i vydařené počasí.
Celkovým vítězem se letos stalo družstvo ZŠ Slavonice. Následně
naše škola uspořádala ještě soutěž pro žáky 2. stupně - 17. ročník
O Štít města Dačice. V letošním roce se zahajovacího ceremoniálu
zúčastnilo celkem 8 škol. Opět krásné počasí a výborné výkony
závodníků. Naše škola obsadila pěkné 2. místo. Celkové výsledky:
1. ZŠ Slavonice, 2. ZŠ Dačice Komenského, 3. ZŠ Masarykova Telč,
4. ZŠ B. Němcové Dačice, 5. Gymnázium Dačice, 6. ZŠ Staré Hobzí,
7. ZŠ Český Rudolec, 8. ZŠ Lubnice.
Děkujeme všem zúčastněným školám za sportovního ducha, pomoc a spolupráci. A za rok na shledanou.
Zážitkové dny v lese
Všechny třídy 1. – 2. ročníku navštívily les Kázek, čekal tam na ně
Ing. K. Kupec - odborný lesní hospodář Městských lesů Dačice. Pro
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žáky měl připravený velice pěkný program o rostlinách i zvířatech
v lese. Pan Kupec provádí děti lesem a ony jeho vyprávění doslova
,,hltají“. Společně pozorují stromy, poznávají hmatem jehličnany,
učí se složení kmene a skládají písmenkové přesmyčky. Je to
výborné, poučné a nápadité. A pokud náhodou počasí nepřeje,
přivede nám pan Kupec les do školy. Děkujeme!
Procházka pohádkou - 13. ročník
Trochu jsme čarovali, trochu se báli, ale vyšlo to. 13. ročník oslav
Dne dětí v krásném prostředí zámeckého parku se opravdu vyvedl,
slunce nás „podrželo“ a pár kapek
na konci nám dobrou náladu sebrat nemohlo. Na naši Procházku
pohádkou se děti opravdu těší, letos za námi do parku dorazilo více
než tisíc návštěvníků. Park se opět
zaplnil dětským smíchem a pohádkovými postavičkami, které pro
děti připravily zábavné soutěže
a hry jako např. přelet překážkové
dráhy na koštěti, lovení rybiček,
chůzi na chůdičkách, nebo ve
skákacím pytli, liščí norou se mohly
vydat za Budulínkem. Trefit se do klobouku kouzelníka Pokustóna, pohovořit s babičkou u Červené Karkulky, nebát se u Pirátů
z Karibiku, správně balancovat u Kung Fu Pandy. Za své výkony
děti obdržely sladkosti a drobné odměny. Dalším velkým lákadlem
je jízda na koni či poníkovi. Lákavou atrakcí byl skákací hrad ČSOB.
Děkujeme těm, kteří ke zdaru této akce přispěli: sponzorům,
pedagogům a jejich přátelům, žákům, kolegyním z mateřských
škol, Zdeňce Koutné a jejímu stádečku, také návštěvníkům, paní
kastelánce, prostě všem, kteří se na akci podíleli.
Jmenovitě naši akci podpořili: Město Dačice, CNC kovo s.r.o.,
Sdružení rodičů při ZŠ Komenského, paní J. Bartolčicová, Lékárna
Na Náměstí Dačice s.r.o., paní M. Macálková, Sportcenrum Rockhill, Hron Dačice s.r.o., PAMMO.cz s.r.o., Pohřební služba Procházka
A., Zahradnictví v Kaštanech s.r.o, JDM net bezdrátový internet, FRIGOMONT a.s., Martin Tůma, ČSOB, JC Malý Pěčín, Titanik
- prodejna hraček a oděvů, PAS – D s.r.o., paní H. Dufková, Masna
p. Folk, Obuv u Havlíků, Potraviny Štěpán a syn, TEXI Ing. Pecha, paní
Galíková, WALDVIERTLER SPARKASSE von 1842, SWAT Šabatka, Pekárna Dačice, Sazka, Textil pí Vrbová, p. Strachota, Jednota J. Hradec
s.r.o., CROWN CZ a.s., Vojtěch Marek SPORTLOV, MUDr. Marková,
Lukáš Kára pokrývačství Kazava, paní V. Pokorná, manželé Krejčí,
manželé Tůmovi a Beránkovi, Masna u Brtníků, manželé Chalupovi, TS Dačice. Doufám, že jsme na někoho nezapomněli, je vás
opravdu hodně – díky. Věříme, že tento den přinesl nejen dětem, ale
i všem zúčastněným radost a dobrou náladu. Těšíme se na příští rok!
Školní rok 2015/16 brzy skončí – užijeme si školní výlety,
uzavřeme klasifikaci, vyměníme učebnice, předáme vysvědčení,
rozloučíme se s vycházejícími žáky a vyrazíme na prázdniny.
Ze srdce přeji kolegyním a kolegům odpočinek.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se ve školním roce
2016/17.
Eva Macků, ředitelka školy

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Exkurze ve sběrném dvoře
Pro další cenné informace ohledně třídění odpadů jsme si došli do dačického sběrného dvora. Pan vedoucí nám přiblížil všední
den ve sběrném dvoře, zmínil různé služby, které nabízí občanům
města i přilehlých obcí a zodpověděl naše dotazy. Dále nás provedl
nejdůležitějšími částmi areálu. Děti zjistily, že se tu odevzdává pa-
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Ohlédnutí za maturitními zkouškami

V květnu 2016
proběhly
maturitní
zkoušky
v jarním zkušebním období také
na naší škole. Týkaly se celkem 33
maturantů a maturantek, z toho 13
bylo ze třídy oktávy osmiletého
gymnázia a zbývajících 20 ze 4. ročníku
čtyřletého
gymnázia.
Nejprve se ve
dnech 2. až 5. května uskutečnily písemné zkoušky společné části
maturitní zkoušky. Při nich uspěli všichni maturanti oktávy a 19
maturantů 4. ročníku. V jednom případě byl zaznamenán neúspěch
v didaktických testech. Na regulérnost těchto zkoušek na naší škole
dohlížel CERMATem jmenovaný školní maturitní komisař, pan Mgr.
Jaroslav Čajka ze SŠTO v Dačicích.
Ústní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky ve třídě
oktávě se konaly ve dnech 16. a 17. května. Maturitní komisi v těchto
dnech předsedala paní PhDr. Jana Burianová z Gymnázia Vítězslava
Nováka v Jindřichově Hradci. Pomyslnou maturitní štafetu od oktávy převzali ve dnech 18. – 20. května maturanti ze 4. ročníku za
předsednictví paní Mgr. Hany Šebkové, která k nám přijela rovněž
z jindřichohradeckého gymnázia. Potěšitelné je, že ústní zkoušky
úspěšně zvládli všichni maturanti a maturantky obou tříd. V oktávě
byl celkový prospěch navíc ve dvou případech hodnocen „s vyznamenáním“, ve 4. ročníku bylo tohoto hodnocení dosaženo dokonce
v osmi případech.
Všichni letošní abiturienti a abiturientky převzali z rukou svých
třídních učitelů za přítomnosti pedagogického sboru gymnázia,
představitelů města, svých rodičů a přátel maturitní vysvědčení ve
středu 25. května v koncertním sále ZUŠ Dačice.
Nezbývá, než jim popřát co možná nejšťastnější vykročení do další

etapy jejich života poté, co se etapa jejich středoškolského studia na
Gymnáziu v Dačicích uzavřela.
Aleš Morávek
Letošní mezinárodní zkoušky z angličtiny
V jarním termínu se letos přihlásilo k mezinárodním zkouškám
z anglického jazyka na úrovni FCE (First Certificate in English, u nás
B2) 5 žáků našeho gymnázia – Bětka Kučerová, Vojta Krajíček, Thomas
Dolezal z oktávy, Dominika Kellnerová ze 4. ročníku a Štěpán Burda
ze sexty. Zkoušení provádí Evropské centrum jazykových zkoušek
se sídlem v Českých Budějovicích a certifikáty úspěšným adeptům
uděluje Cambridge University.
Zkouška je časově náročná, protože studenti musí prokázat
znalost angličtiny v souhrnném testu porozumění textu, gramatiky
a slovní zásoby, v poslechovém testu, rozhovoru a písemném projevu
v podobě slohové práce – to celkově představuje zhruba 4 hodiny
zkoušení. Všichni zkoušku úspěšně složili, Štěpán, Bětka a Thomas
dokonce překročili požadovaný počet bodů, což znamená, že jim
byl udělen certifikát na úrovni CAE (Certificate in Advanced English,
u nás C1). Absolventi zkoušky CAE již dosahují plnohodnotného standardu jazyka při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských
univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované
v angličtině. Pro naše absolventy je samozřejmě zajímavé to, že jim
při studiu na vysoké škole bude uznána daná úroveň angličtiny bez
dalších povinných zkoušek, a pokud budou žádat o pracovní pozici
s požadovanou znalostí angličtiny, stačí jim prokázat se obdrženým
certifikátem. Takto zúročili výborné výsledky, kterých dosahují ve
studiu angličtiny, a všem výše jmenovaným přeji, aby jim obdržené
certifikáty usnadnily studijní i pracovní život.
Naďa Koprová
Velká Británie a Severní Irsko
V pátek 27. května se kvinta a první ročník zúčastnily přednášky se
sympatickým Irem Johnem, který si pro studenty připravil zajímavou besedu o svém studiu umění na Londýnské univerzitě, o Velké
Británii a Severním Irsku. Na závěr jeho přednášky, doplněné mnoha
fotografiemi, nám nabídnul strávit léto pobytem v anglickém kampu
– Englishcamp, jehož cílem je zvládnutí angličtiny ve všech situacích.
Všichni byli nadšeni ze setkání s rodilým mluvčím.
Jana Vacková, kvinta
Nejaktuálnější informace najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

pír, plast, sklo, nebezpečný odpad, staré elektrospotřebiče, zářivky,
baterie, pneumatiky i bioodpad.

navštívit Ďáblovu prdel – nejpozoruhodnější balvan České Kanady
a prohlédnout kaskádu rybníků v okolí Valtínova.

Dačice - Město snů - opět v knihovně
Do městské knihovny jsme vyrazili opět 25. 5. 2016, tentokrát
jsme si vyprávěli o tom, co je nutné dělat v místě našeho bydliště
s odpady, aby se nám tam dobře žilo a aby se nám tam líbilo. Děti
pak vytvářely koláž, vyhledávaly z časopisů obrázky věcí, které do
přírody nepatří a naopak co do přírody patří. Obrázky nalepovaly
a také kreslily. Hotová díla máme ve třídách na ozdobu.

Zdraví dětem
V rámci projektu Zdraví dětem se mladší spolužáci seznámili
s novými kamarády Zdravíkem a Jedlíkem. Společně si procvičili
ovoce a zeleninu, zvířátka, seznámili se s produkty, které nám dávají. Zamysleli se nad tím, co je zdravé a co ne. Starší děti se seznámily se základy zdravého stravování. V praktické části vytvořily
potravinovou pyramidu.

Exkurze na skládku komunálního odpadu Borek
Počasí si chtělo s námi opět pohrát a zahrozilo deštěm. My však
vytrvali a 31. května jsme vyrazili na skládku do Borku. Přivítal nás
p. Tříletý jako průvodce. Provedl nás po skládce a vysvětlil, jak je
důležité třídit odpad. My jsme se pochlubili, že na naší škole třídíme
vše. Po vydatné svačince jsme vyrazili zpět do školy. Exkurze byla
poslední akcí v rámci projektu ekologické výchovy Město snů.

Úspěch ve výtvarné soutěži projektu Město snů
Velice nás překvapila a potěšila zpráva, že jsme byli oceněni
a vyhráli jsme 1. místo v kategorii výtvarná kolektivní práce.
Děti dostaly mnoho pěkných
cen, kolektivní hry, velkou sadu
na kreslení, diplom, pexesa, polštářek a ještě další pěkné ceny,
které si vezmou domů. Z úspěchu máme velikou radost.
Více informací a fotogalerie na
www.zsdacice.net.

Rozhledna U Jakuba
Tato malebná rozhledna u Valtínova se stala našim cílem ve čtvrtek 2. června. Na cestu jsme se dlouho těšili, protože vstupenky
jsme dostali od Rybníkářství Dačice jako sponzorský dar už v zimě.
Počasí nebylo ideální, avšak my jsme nezoufali. Až nahoru na rozhlednu si troufla jen „hrstka statečných“, ostatní pozorovali krásy
okolních lesů z nižších podlaží. Po dobré svačince jsme zvládli ještě

Kolektiv učitelů
ZŠ Neulingerova
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44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2016
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice vznikla v r. 1967 jako pomník zavražděných lidických dětí – a každoročně –
již 44 let - připomíná dětské oběti válečných konfliktů. Kromě dětí z České a Slovenské republiky se jí rok co rok zúčastňuje
větší počet zahraničních účastníků – letos mezinárodní porota hodnotila více jak 5.000 výtvarných prací českých dětí a téměř
13.000 prací zahraničních účastníků ze 77 zemí světa ve věku od čtyř do šestnácti let.
Tématem letošního ročníku by- místo na mé školní tašce žáci
la Škola a vzdělávání – a bylo to 1. ročníku Tereza Ježková, Jakub
téma velice bohaté a různorodé. Kratochvíl a opět Tadeáš Caha.
Těší mne, že se v tak obrovské
Medailisté se společně s ocekonkurenci neztratili naši žáci – něnými z ČR a s hosty ze zahraničí
patří mezi pouhopouhých 7 % zúčastnili 30. května v Lidicích
účastníků oceněných medailí nebo slavnostního zahájení výstavy
čestným uznáním, kteří tak získali z rukou ministryně školství, mláčest vystavovat v Lidické galerii.
deže a tělovýchovy paní Kateřiny
Individuální medaile Lidická rů- Valachové a ministra pro lidská
že obdrželi tentokrát zástupci nej- práva a rovné příležitosti Jiřího
mladší – Lucie Tymová a Adam Dienstbiera převzali ocenění
Zabloudil, oba 1. ročník za kresbu (Medaili Lidická růže, diplom, retužkou – portrét J. A. Komenského.
produkci oceněné práce a další
Do souboru, který byl oceněn upomínkové dárky – knížky, výtAdam Zabloudil
Lucie Tymova
Medailí škole za kolekci prací varné potřeby, sportovní pytel
a Čestným uznáním, porota zařadila obrázky těchto dětí: Tadeáš s logem soutěže a hrneček s natištěnou fotografií svého obrázku).
Caha (1. ročník, kresba Na obědě a malba Tajné místo na mé školní Ostatní žáci obdrželi ocenění na Slavnostním koncertu ZUŠ Dačice
tašce), Tereza Ježková (1. ročník, malba Píšu domácí úkol), Tadeáš ve čtvrtek 16. června. Výstava všech téměř 1400 oceněných prací
Karásek (3. ročník Slavonice, kresba Co jsem viděl v mikros- bude v Památníku Lidice k vidění do 30. listopadu 2016.
kopu), Jáchym Kolář (3. ročník, kresba Spolužák), Adam Pšenčík
Václava Zamazalová
(2. ročník, malba Trápím se nad domácím úkolem), Vojtěch Tůma
ZUŠ Dačice
(1. ročník, kresba J. A. Komenský) a kolektivní práci Sešit žáka
--- inzerce --Kaďourka skupiny žáků 1. – 6. ročníku Viktor Fabeš, Přemysl
Kříž, Matyáš Miklík, Tadeáš Caha, Lukáš Engelmann a Matyáš
Kadrnožka.
Další tři Čestná uznání získali za grafické listy Můj penál a Tajné
--- inzerce ---

krásný úsměv

DENTÁLNÍ
HYGIENA
V DAČICÍCH
Veronika MARKOVÁ, DiS.

--- inzerce ---

dentální hygienistka
Strojírenská 160, objednávky: 606 221 479

zdravé zuby

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
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Ten sbírá to a ten zas tohle …
V souvislosti s právě probíhající výstavou v dačickém muzeu vás chceme seznámit se zajímavostmi z jednotlivých
sběratelských oborů a s historií předmětů, se kterými se běžně setkáváme.

Léto v knihovně aneb
Do knihovny nejen pro knihu
Všechny hry, které máte doma, znáte nazpaměť?
Nabízíme vedle půjčování knih a časopisů i půjčování tematických kufříků a deskových her. Spojují příjemné s užitečným a vedle
zábavy přinášejí i poučení. Kufříků máme už 23, např. Báječný svět
zvířat, Bojovníci, Dinosauři, Povolání pro dívky, Předškolák, Strašidla a příšery, Veselý zeměpis, Víly aj. Najdete je v katalogu knihovny
pod značkou (signaturou) TK. Seznam her najdete také v katalogu,
když do políčka signatura svazku začíná: napíšete – hry. V současné
době můžete vybírat z 16 her.
Lovci perel pokračují i o prázdninách!
Celoroční čtenářská soutěž pokračuje i o prázdninách. Knížky
označené jako perlorodky ukrývají otázky a po jejich správném vyplnění získá čtenář perličku, kterou si navlékne na šňůrku a kdo jich
sesbírá nejvíc, vyhrává. Vyhodnocení soutěže proběhne na začátku prosince. Přijďte, ještě je čas i začít a vyhrát. V loňském ročníku
se zúčastnilo téměř 80 dětí.

Sklo na pivo a limonády (na výstavě je zastoupeno ve sbírce
Jiřího Hotaře z Českého Rudolce).
V prvopočátcích pivovarské výroby byly hlavním obalem pro pěnivý mok dřevěné sudy, vyráběné většinou přímo v areálu pivovaru bednářskými mistry. Jelikož trvanlivost tehdejších piv byla velmi
krátká a manipulace s velkými sudy obtížná, začalo se uvažovat
o menších obalech.
Skleněné nádobí na pivo či víno pro širší vrstvy obyvatel dlouho
zůstávalo díky vysoké ceně nedostupným a používalo se především pro přepravu na větší vzdálenosti nebo pro dodávky na stoly
bohatých odběratelů. První lahve byly kameninové, podobné těm,
které byly ještě koncem 19. století používány na minerální vody.
Většího významu nabývají skleněné lahve až od konce 17. století,
kdy se např. v Anglii jednalo o masivní produkci – řádově ve statisících kusech. Skutečný rozmach výroby pivního skla lze datovat
až do období průmyslové revoluce, kdy byl podpořen nebývalým
rozvojem chemie.
Výroba lahví v historii českého sklářství
V roce 1871 vznikla ve Vídni „Rakouská Společnost skelných hutí“,
která již o rok později zahájila stavbu sklárny na obalové a tabulové
(pivní) sklo nedaleko Ústí nad Labem. Do té doby největší sklárna
Fr. Siemense v Novém Sedle tak získala obrovského konkurenta.
Do roku 1913 se v našich zemích lahve vyráběly výhradně ručním
způsobem. V polovině dvacátých let už ale byla veškerá produkce plně automatizována, ručně foukané pivní lahve zakončily svoji
pouť historií.
Velikosti a tvary pivních lahví
Pro pivní láhve existoval do roku 1875 jediný známý objem z dolnorakouské sestavy dutých měr a tím byla „holba“ (cca 0,7 litru).
Rokem 1875, kdy byl od 1. ledna jednoznačně uveden 1 litr jako
součást decimální metrické soustavy, počala převažovat produkce
lahví s obsahem 1,0 či 0,5 litru.
Svébytnou kapitolou historie pivní láhve tvoří způsoby uzavírání lahví. Od 1. poloviny 17. století se lahve uzavíraly korkem, který
musel nést jméno firmy, která láhev plnila a hrdlo muselo být podle
tehdejších předpisů zapečetěno nebo zakapslováno. Převrat nastal
s vynálezem patentního pákového uzávěru vídeňské firmy Fritzner,
který se během 80. let 19. století velmi rozšířil.
Významná změna v uzavírání lahví na sebe nenechala dlouho
čekat. Američan William Painter vynalezl v roce 1892 dobře známý
korunkový uzávěr, který se po skončení patentních práv v r. 1909
rozšířil do celého světa a používá se hojně dodnes.
Marie Kučerová, ředitelka

Že se vám k nám nechce, máte to daleko?
Využijte online služby na www.mkdac.cz. Katalogů aneb seznamů knih v knihovně máme dokonce několik typů, každý si může
vybrat podle toho, který mu bude nejlépe vyhovovat. Přes web se
také můžete zaregistrovat jako čtenář a pokud již čtenářem jste,
prohlížet a spravovat své čtenářské konto či požádat o prodloužení
svých výpůjček.
Co takhle elektronická kniha?
Chcete si vyzkoušet přečíst elektronickou knihu? I tuto službu
knihovna nabízí a knihovnice s Vámi rády projdou první kroky, aby
se vše podařilo. Knihovna také půjčuje čtečku e-knih Kindle, najdete na ní především volná díla klasické literatury.
Co je komunitní zahrada alias letní čítárna?
Komunitní zahrada je sezónní pracoviště městské knihovny. Je
přístupná za dobrého počasí od května do září ve stejnou dobu,
jako je otevřená knihovna. Co vás na zahradě čeká? Především
pohodlí! Denně chystáme stolky a židle, půjčujeme pohodlné piknikové deky, osvěžíte se pramenitou vodou Fontana, počtete si
(knihy, noviny, časopisy), zahrajete si stolní hry. Myslíme i na děti,
pro které máme kreslící tabule, herní prvky, pískoviště i s kyblíčky
a formičkami.
VÝPŮJČNÍ aneb OTEVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ BUDE BĚHEM
LETNÍCH PRÁZDNIN BEZE ZMĚN!
Bude zavřeno pouze v sobotu a v úterý. Takže se na Vás těšíme:
Pondělí, středa, čtvrtek: 8:00 - 11:00 h a 12:00 - 17:00 h
Pátek: 8:00 - 11:00 h a 12:00 - 16:00 h
I přes opravy Péráčku a okolí bude přístup do knihovny zajištěn.
Těší se na Vás Vaše knihovnice!
Zdeňka Chadimová, ředitelka

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
Pošlete nám selfie s knihou - zveřejníme
ji na facebooku Knihovny v Dačicích
a vyhrají tři fotky, které budou mít
nejvíce „liků“
1. cena - dort
2. cena - roční registrace zdarma
3. cena - kniha
Posílejte na: knihovna.dacice89@gmail.com do 31. 8. 2016. Fotky
budeme přidávat na facebook do fotoalba Soutěž - selfie.
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DAČICKÝ DOMEČEK – Práce s dětmi musí procházet skrz duši
Ohlédnutí se za celoroční činností
Dům dětí a mládeže navštěvovalo od měsíce října 2015 do května
2016 na 300 dětí.
Na veškerém dění v Domečku se podílely dvě stálé pedagogické
pracovnice a společně s devíti externími pracovníky zajišťovali
nejen pravidelnou zájmovou činnost, ale během roku nabízeli
i aktivity pro dospělé. Patřil sem keramický kurz, kurzy háčkování
nebo kurzy anglického jazyka pro prarodiče s vnoučaty, aerobní
cvičení se Šárkou nebo velikonoční hrkání s L. Tříletou. K pravidelné
činnosti patří karnevaly pro širší veřejnost, tak i karnevaly pořádané
pro MŠ Za Lávkami, cyklistická soutěž BESIP, veřejná vystoupení
a soutěže tanečních kroužků, v závěru zájmové činnosti pak různé
rozlučkové výlety.
Byl to rok plný změn, plánů, očekávání, ale hlavně velké chutě
do práce. A jak se nám tento rok vydařil? Pojďme si připomenout
činnosti jednotlivých zájmových kroužků.
BABY CLUBY SLUNÍČKO – pod vedením A. Novotné si rodiče
s dětmi v dopoledních hodinách 2 x v týdnu hráli, cvičili, pracovali s hlínou, papírem, přírodninami nebo malovali. Součástí jejich
činnosti byly i dílničky pro rodiče s dětmi, besídky, karnevaly a řada
dalších aktivit.
ZOOKROUŽEK – pod vedením B. Zapletalové se děti seznamovaly se zvířaty mikroskopickými, malými, velkými, domácími i divokými. Uskutečnily řadu pozorovacích vycházek do přírody, navštívily
několik záchranných zvířecích stanic a udělaly si výlet do ZOO
Hluboká i Jihlava.
LODNÍ MODELÁŘ – tento kroužek vedl do poloviny školního roku
V. Michálek, kterého ve druhé polovině nahradil J. Štolba. Chlapci si
během roku vyrobili svůj model lodě, se kterou se prezentovali na
soutěži lodních modelů v J. Hradci. D. Doležal obsadil na této soutěži
2. místo a J. Albrecht 4. místo. Oběma dosavadním vedoucím patří
náš velký dík za čas, který věnovali dětem v kroužku i za úspěchy,
kterých během let v zájmové činnosti dosáhli. Tento kroužek stále
hledá nového externího vedoucího.
CUKROVÉ PANENKY – L. Tříletá během roku učila holky
i kluky cukrářskému umění. Každý čtvrtek provoněl domeček cukrovím, moučníky nebo jednoduchými pokrmy. Jejich sladkosti pak
ochutnávali doma i rodiče. Děti se prezentovaly svým cukrářským
uměním také na tanečně pohybové soutěži Roztančená kostka cukru, kde mohla jejich dobroty ochutnat porota, VIP hosté
i trenéři z účastněných týmů. Všem dětem z kroužku moc děkujeme.
Lence Tříleté náleží velký dík i za kurzy háčkování, které probíhaly
v domečku dva měsíce i za velikonoční hrkání, které každý rok organizuje.
VÝTVARNÉ KROUŽKY PASTELKA A BUBLINA – pod vedením
J. Bačákové se děti z Pastelky, která je určena dětem od pěti let,
zaměřovaly na rozvoj motoriky, dětské fantazie, malování pro radost,
využívaly rozmanité materiály a techniky. Svými dílky se prezentovaly na výstavách, zúročily je též na divadelním představení pro rodiče
a přispěly ke zkrášlení prostor v domečku. Výtvarná dílna Bublina je
určena starším chlapcům a dívkám a ani oni nezaháleli. Během roku
uskutečnili několik výtvarných projektů, se kterými se prezentovali
také na výstavách. Vlastnoručně vyrobenými dárečky udělali radost
kamarádům, rodičům.
PEDIGOVÁ DÍLNA KOŠÍČEK – pod vedením J. Bačákové objevovaly děti krásy tradičního řemesla - košíkářství. Od malých
košíčků, velkých květníků, ošatek, váz, drobných dekorací, tématických postaviček až k výpletu lišek, koček, ryb, sov, slepic, medvědů,
zkrátka zvířátek všeho druhu. K pletení se využívalo pedigových
pásků, šénů, elharových provázků, korálků a přírodních materiálů.
KERAMICKÁ DÍLNA – pro malé a starší děti. Pod dohledem
J. Bačákové zde probíhala práce s keramickou hlínou a po jejím zaschnutí následovaly nátěry glazurami, engobami nebo třeba oxidy.
Některá díla vznikala pod přísným vedením a dohledem, u jiných
zase mohly děti zapojit svoji fantazii a nechat se inspirovat vlastní-
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mi představami. Ani v tomto kroužku se děti nenudily. Od vánoční
výstavy, po tu jarní, měly plné ruce práce.
TANEČNÍ AEROBIK – pět aerobních skupin, 73 dětí, trenérky:
A. Švarcová, Š. Švorcová, J. Bačáková. Tato parta dětí, trenérek,
rodičů a příznivců obohatila tuto činnost o nové zkušenosti, zážitky
a vnesla do zájmové činnosti nové inspirace. Jako každý rok, tak
i v tom letošním absolvovaly děti nejedno vystoupení a zúčastnily
se několika soutěží i pódiových přehlídek. Celá jejich činnost byla
zpestřena o první tanečně pohybovou soutěž Roztančená kostka
cukru, kterou uspořádal Domeček ve spolupráci s rodiči, pod záštitou
Města Dačic. Soutěž se shledala s velkým ohlasem, a tak se Putovní
pohár opět vrátí v příštím roce do Dačic. Velké poděkování patří celé
řadě sponzorům, rodičům, především pak těm, kteří se zapojili do
příprav a do průběhu taneční soutěže. Již tradičně patří k završení
celoroční činnosti rozlučkové soustředění v D. Radíkově. To letošní
jsme si všichni hodně užili. Anetko a Šárko, děkujeme! Videa a fota,
nejen ze soutěže, si můžete stáhnout na www.aerobik-dacice.cz.
MAŽORETKY – 4 mažoretkové skupiny, 79 dětí, trenérky: D. Rychlíková, A. Novotná, S. Nováková, Z. Kuchtová, N. Krebsová.
Všem dětem už začaly prázdniny, dačické mažoretky ale čekají
tréninky i v tomto období. A proč? Po Mistrovství ČR mažoretek
v H. Králové totiž můžeme s pýchou oznámit, že naše holky postoupily na Mistrovství Evropy MWF v Púchově i na Mistrovství světa
MWF v chorvatském Poreči. Dosažené výsledky nás totiž opět vynesly mezi českou špičku. Za našimi úspěchy stojí i zázemí DDM J. Hradec, podpora Města Dačice, Jihočeského kraje i sponzorů. Nesmíme
zapomenout ani na naše rodiny. Děkujeme.
Pod vedením Nikoly Krebsové, Zuzany Kuchtové, Anety Novotné, Dany Rychlíkové a jejich asistentek Soni Novákové, Leony
Novákové, Terezy Baštářové a Zuzany Hávové jsme si přivezly
tituly Mistryň i vicemistryň České republiky. Zlato si odvezly seniorky classic baton, stříbro kadetky classic baton
a miniformace senior. Bronz patří
sóloformacím Hronová, Vitoušová
(duo junior baton); Baštářová, Hávová
(duo senior baton). Těsně pod stupni
vítězů a 4. místa patří Adéle Hronové (sólo junior baton), mini mixu
kadetky, skupině juniorek baton
a skupině seniorek baton. Miniformace
junior skončila na 5. místě. Kadetky startovaly ve své věkové kategorii poprvé,
přesto se neztratily a bodovým hodnocením dosáhly na 6. místo.
Všechny ostatní choreografie se umístily ve velké konkurenci
nejlepších mažoretek ČR do desátého místa. Nesmíme zapomenout
ani na naše nejmenší holčičky – přípravku. Ty se zúčastnily nejen Region cupu v Příbrami, odkud si odvezly stříbrné medaile, ale i soutěže
o Májovou korunku v Jemnici, kde to opět stříbrně zacinkalo.
Protože letošní účast kadetek, juniorek i seniorek na mezinárodních soutěžích (Mistrovství Evropy MWF na Slovensku a Mistrovství
světa MWF v Chorvatsku) je finančně velice náročná, obracíme se na
vás s prosbou o sponzorský dar. Bližší informace - Dana Rychlíková,
tel. 723 564 903.
B. Zimmelová, DM studio
Celoroční zájmová činnost sice skončila měsícem květnem, ale
hned v červenci jsme pro děti připravili dva příměstské dětské letní tábory v Dačicích a dva pobytové na Dolním Radíkově. V neděli
24. 7. od 16:00 h máte možnost navštívit náš tábor - Pravěk v Česku
a nahlédnout tak do naší táborové činnosti.
V srpnovém čísle zpravodaje vám přineseme novou nabídku zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017.
Všem dětem i dospělým přejeme krásné léto plné sluníčka a dobré
nálady.
Jaromíra Bačáková, Dačický domeček
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Na cestě

Motto: „Člověk je šťastný tehdy, když má co dělat, v co doufat a koho milovat“ Viktor Emanuel Frankl.
Dovolte mi, abych Vám stručně představila činnost organizace Otevřená OKNA, z. ú., která se vydala na cestu za klienty
do Dačic. Organizace vznikla v roce 2003 v Jindřichově Hradci díky přičinění několika rodin, pečujících o dítě se zdravotním
postižením.
Protože rodiny byly aktivní, hledající co
nejlepší naplnění času, který jim byl na této
zemi darován, daly velkou energii a péči
činnostem vedoucím k co nejširšímu zapojení
jejich dětí do aktivního způsobu života. Na pomoc jim přišla terapeutka Drahomíra Blažková
a manažerka Jaroslava Sedláková.
Vnímaly potřeby, otevíraly aktivity. A daly směr a poslání organizaci,
která ve svém názvu shrnuje hlavní hodnoty, jimiž se řídí: Otevřenost
Komunikace Naděje Aktivita. V rámci těchto hodnot vzniklo i poslání
organizace: Organizace podporuje osoby se zdravotním postižením,
rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu
života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit
a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.
OKNA v současné době v Jindřichově Hradci provozují čtyři
profesionální a čtyři dobrovolnické aktivity. Jsou to chráněné dílny, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny – tyto aktivity
se věnují práci s lidmi se zdravotním postižením - a centrum pro
rodinu, které se věnuje doprovázení pěstounských rodin. Dobrovolnické aktivity jsou ve třech případech věnovány dětem
a dospělým se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením (jedná se o volnočasové programy Pět P a SPOLU
a rehabilitační plavání SK Kapři), v jednom případě seniorům, kteří
své dny tráví v Domově seniorů Otín.
Všechny výše jmenované aktivity vznikaly postupně v průběhu
třinácti let. Za tu dobu jsme se něco naučili a hlavně neztratili
vůli učit se dále. Těmi největšími učiteli jsou pro nás naši klienti
a jejich životní příběhy. Snažíme se jim porozumět a hledat cesty

k aktivnímu a plnému životu. Velkou inspirací pro nás bylo i několik
rodin z Dačic. V minulosti s námi jejich děti jezdily na prožitkové
tábory, rodiče se znali z lázní a různých rodičovských setkání.
Rovněž rodiny z Dačic jsou ve svém životě aktivní a hledající –
daly zde vzniknout občanskému sdružení Dačický zvoneček a v
rámci tohoto sdružení přichystaly svým dětem řadu radostných
chvil. Čas přinesl našim aktivitám několik inspirativních kontaktů,
a tak došlo ke vzniku ambulantní sociální služby „Dačické okénko“.
Službu realizuje organizace Otevřená OKNA, z. ú. pro klienty se
zdravotním postižením z Dačicka. Může tak učinit díky dobré vůli
a porozumění Města Dačice, které vyšlo situaci maximálně
vstříc tou nejzákladnější věcí – pro službu vyčlenilo a krásně
opravilo vhodné prostory. Díky patří panu starostovi Macků,
panu místostarostovi Novákovi, paní vedoucí odboru sociálních věcí Janákové, paní Bénové ze správy budov. Toto byli
stěžejní lidé, kteří s námi jednali během přípravy služby a jejich jednání bylo velmi vstřícné. Podpořeni jsme byli rovněž
grantem firmy THK Dačice. Zásadní podporou jsou pak provozní finance, poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje.
A tak se 1. června 2016 udála krásná věc – byl zahájen provoz
sociálně terapeutické dílny „Dačické okénko“.
V rámci této služby bude pracovat tým ve složení Bc. Lucie
Zemková, Eva Jahodová a Dis. Marta Lovětínská. Tyto ženy budou poskytovat ambulantní služby denně od pondělí do pátku
v čase od 8:00 do 16:00 h. Ke slavnostnímu zahájení došlo dne
20. 6. 2016. A jaká bude denní náplň činností v sociálně terapeutické dílně? O tom vám povyprávíme v příštím článku!
Drahomíra Blažková, ředitelka

Poděkování

Dačická muzejní noc byla
v prvorepublikovém stylu

,,Nemohla jsem spát, nevěděla jsem do čeho jdu, ale je to
super, moc se mi tu líbí“. To jsou slova klientky sociálně terapeutické dílny ,,Dačické okénko“.
Právě v těchto dnech se v Dačicích rozjíždí sociální služba, která
tu několik let chyběla.
Ráda bych poděkovala vedení ,,Otevřená OKNA, z.ú. Jindřichův
Hradec“, které tuto službu sociálně terapeutické dílny provozuje.
Děkuji kolegům radním, že tento projekt podpořili a těší mě,
že do budování zařízení pro hendikepované se zapojují už i firmy. Díky společnosti Centropen a.s. by měla v blízké budoucnosti
v Dačicích vzniknout i chráněná dílna a chráněné bydlení.
Je moc dobře, že se v našem městě daří vyjít vstříc potřebám lidí
se zdravotním postižením. Jejich spokojenost je nejlepší vizitkou
těchto zařízení.
Kateřina Bartošová, radní

Letní provoz charitního Šatníku v Dačicích

Provoz charitního Šatníku bude v době letních prázdnin omezen. V červenci bude šatník otevřen jako obvykle
v pracovní dny od 7:30 do 12:00 h. Z provozních
důvodů bude otevřeno pouze od pondělí do čtvrtka. Sběrná středa bude tentokrát 13. července
(otevřeno 7:30 – 17:00 h). Celý srpen bude Šatník
uzavřen. Ke sběru oděvů bude nadále možnost
nonstop využít i kontejner, který je přistaven přímo
u Šatníku. Děkujeme všem občanům, kteří se podílejí na darování
textilu potřebným!
Radka Běhalová

I přes počáteční nepřízeň počasí se jedenáctá Dačická muzejní noc vydařila. V 18 hodin začala na nádvoří zámku módní přehlídka právě z období první republiky, tedy let dvacátých a třicátých minulého století. Představily se v ní modelky
z Klubu telčských velocipedistů, které neodradil ani jemný
deštík.
Z výborného komentáře
Jarmily Klikové se mohli přihlížející dozvědět, co se nosilo,
jaký se používal materiál, jaké
doplňky dámy ke svým modelům volily. V ukázkách nechyběly šaty společenské, ale i na
tenis, oblečení pro řidičku auta
z éry Elišky Junkové, plavky či
spodní prádlo. Módní přehlídka přihlížející jistě zaujala, odměnili
modelky pěkným potleskem. Ráda bych poděkovala kastelánce
dačického zámku Kristýně Dvořákové za poskytnutí zázemí pro
modelky i samotný prostor nádvoří.
Muzejní noc poté pokračovala slavnostním zahájením sběratelské výstavy „Ten sbírá to a ten zas tohle“ za účasti řady sběratelů,
kteří na výstavu zapůjčili materiál. O hudební doprovod se postaralo Telčské swingové trio, které vyhrávalo až do 21 hodin a při jeho
melodiích i zpěvu se dobře sedělo a poslouchalo.
Návštěvníci si mohli prohlížet nejen novou výstavu, ale i stálé expozice muzea. Odhadujeme, že se přišlo do muzea podívat kolem
200 osob.
Marie Kučerová, ředitelka

21

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 7/2016

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
5. července, úterý, 17:00 h
HLEDÁ SE DORY, animovaný, 2D
95 min., český dabing, vstupné 80/100 Kč
5. července, úterý, 20:00 h
DEN NEZÁVISLOSTI: Nový útok, akční, 3D
120 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč
7. července, čvrtek, 17:00 h
ANGRY BIRDS VE FILMU, animovaný, 3D
100 min., český dabing, vstupné 100/120 Kč
21. července, čtvrtek, 17:00 h
DOBA LEDOVÁ: Mamutí drcnutí, anim., 3D
100 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč

Městské muzeum a galerie
do 4. září

Z kulturního programu
srpen 2016
6. 8.

Prázdninové hraní Pod Lipkami

13. 8.

Fukovy Dačice

15. 8. - 20. 8.

Dačická řežba

20. 8.

Country fest

22. 8. - 25. 8.

Kovářské dny

Větrání o nejoblíbenějších knihách
V neděli 24. července 2016 od 14:30 h bude v Lidéřovicích v kostele
sv. Linharta rozhodně neobvyklé větrání kostela a varhan.
Každý, kdo přijde – bude-li chtít – si může přinést svou nejmilejší knihu a přečíst z ní
všem krátký vybraný úryvek. A vítán bude i ten, kdo bude chtít jen naslouchat! Kromě
čtení dostane svůj prostor jako vždy krásná hudba.
Na větrání nazvané „Naše oblíbené knihy“ zve všechny příznivce P. Gorazd s přáteli.

TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE
sběratelská výstava zajímavostí a kuriozit
1. července - 4. září, výstavní chodba

ČESKÁ KANADA - lapidárium věků
výstava fotografií Jiřího Nováka

RC Křižovatka
každý čtvrtek, 9:00 - 11:30 h

DOPOLEDNÍČEK
klubík pro rodiče s dětmi

Jedinečná dřevorubecká show týmu mistra světa Martina Komárka
dřevorubecké soutěže - řemeslný jarmark - řezbáři - dobroty z udírny - Dobrá pára rybí speciality - prohlídky zámku a pivovaru, dětský svět
- večerní taneční párty se skupinou Preston
vstupné 80 Kč, děti do 140 cm zdarma

Pivní slavnosti v Chlumci
2. 7. 2016
9. ročník

PROGRAM:
13:00 h

Začátek slavností

13:30 h

Dechovka Správná
pětka

15:30 h

Vystoupení děti

16:30 h

Vystoupení ženy

17:30 h

Vystoupení muži

20:00 h

Rocková kapela
Kalybr
Akce se koná za každého počasí (velkokapacitní stan).

Na čepu bude 8 druhů piva z okolních minipivovarů: Popelín, Český Rudolec,
Kamenice nad Lipou a Hladov + 2 tradiční piva, limonáda.
Občerstvení (grilovaná klobása a steak, párek v rohlíku …).
Vstupné 80 Kč
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Technické služby Dačice s.r.o., FCC Dačice s.r.o., ZD Staré Hobzí, ZON Třebíč, Pokorný Dačice,
Hotel U Stadionu, Obec Staré Hobzí, Presto Trans s.r.o. Jemnice, Restaurace NO.20 Komenského
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Dětský den v Borku

TJ Centropen přeje hezké léto

V sobotu 4. června 2016 se v Borku konal již popáté Dětský
den, kde děti střílely z luku, na mnoha stanovištích plnily
úkoly, za které si odnesly sladké odměny a perníkovou medaili.
Ve volné chvíli
si mohly zaskákat
na skákacím hradu,
kde bylo stále plno,
nebo si nechat namalovat na obličej
nějaké zvíře nebo
jiný obrázek dle
vlastního výběru.
Na zub se podávaly dětmi oblíbené párky v rohlíku. Samozřejmě nesměly chybět ani
nafukovací balónky.
Každé dítě večer odcházelo s balíčkem sladkostí a dárků od
sponzorů a s úsměvem na rtech.
Počasí nám přálo a nejen dětem se akce líbila, takže příští rok ji
určitě budeme opakovat…
Děkuji za finanční a hmotné dary sponzorům: Město Dačice, PASD s.r.o., KORES Praha spol. s.r.o., FCC Dačice, s.r.o., SOU zemědělské
a služeb Dačice, PKD s.r.o., Jednota spotřební družstvo, Homolka
Rostislav-pekařství a dalším.
Děkuji také všem, kteří se aktivně podíleli na zajištění a organizaci celé akce.
Věra Hlaváčková, předsedkyně Spolku Borek

Jelikož se dačická tělovýchova po jarní části vydařené sezony
odebírá ke krátkému „spánku“, dovoluji si čtenářům Dačického
zpravodaje popřát jménem Výkonného výboru TJ Centropen
Dačice z.s. a i jménem svým bezvadné prázdniny. Všem našim
členům, zejména aktivním sportovcům a funkcionářům a samozřejmě dačickým příznivcům sportu přeji prázdninovou pohodu
a těšíme se na podzimní část soutěží.
Vladislav Říha, předseda TJ Centropen Dačice z.s.

Úspěch dačických volejbalistek
Po nepříliš dobře odstartované sezóně 2015/2016 se našim
dačickým volejbalistkám TJ Centropen Dačice A podařilo vybojovat v krajském přeboru KP2 krásné třetí místo.
Rozhodující přitom byly výsledky zápasů sehraných až v posledním 14. kole, což samo o sobě svědčí o vyrovnaných výkonech
všech družstev. V konkurenci převážně českobudějovických družstev se naše děvčata rozhodně neztratila. Gratulujeme k výsledku
a přejeme hodně úspěchů do další sezóny, která odstartuje již na
konci srpna.
Monika Nováková

Přípravka zakončila sezónu
Dačická starší přípravka stejně jako minulý rok s přehledem vyhrála svoji skupinu okresní soutěže. Na konci sezony
vždy spolu ještě hrají finále vítězové skupiny A a skupiny B.
Tedy celky Dačic a Č. Velenic.

Město Dačice a TJ Centropen Dačice
Vás srdečně zvou

na slavnostní zahájení nové
fotbalové sezóny
31. 7. 2016 od 15:00 h

TJ Centropen Dačice –
Vízkova Kozlovna
 těšit se můžete na slavné fotbalové osobnosti
L. Vízka, J. Chovance,
I. Haška, J. Bergra a další
 Připravujeme pro vás
i bohatý předzápasový
program
 další podrobnosti přineseme ve druhé polovině
července, na plakátech,
webu, facebooku a Datlovi

Náklad: 3150 výtisků

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

První zápas se hrál na půdě Velenic, kde náš tým smolně prohrál
5:4 gólem z poslední minuty. Bohužel i druhý zápas hraný tentokrát
na domácí půdě naši kluci výsledkově nezvládli a po remíze 5:5 se
radoval tým z Českých Velenic. Za celou sezónu byl odměněn dačický Jan Vacek, který se stal králem sřelců a každý z hráčů a trenérů
dostal pamětní medaile a upomínkové předměty z rukou starosty
pana K. Macků a místostarosty pana M. Nováka, kteří po celé finále
hlasitě povzbuzovali dačické borce. Tímto jim patří velký dík, stejně
jako všem rodičům a trenérům za podporu dětí v jejich sportování.
Michal Krtek

Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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na zkrácení zaslaných příspěvků
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Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 7/2016, ročník pátý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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XIX. ročník

6. 7.
7. 7.

7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
10. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.

15. 7.

16. 7.
17. 7.
17. 7.

STŘEDA
ČTVRTEK

ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE

DIVADLO
POHÁDKA
HUDEBNÍ

HUDEBNÍ

100 / 120
80 / 100
40 / 50
120 / 150
80 / 100
120 / 140

PŘEDPRODEJ /
NA MÍSTĚ

VSTUPNÉ

80 / 100
40 / 50
100 / 120

150 / 180

20.00
21.00
10.00
20.00

80 / 100
100 / 120
50 / 70
120 / 150
80 / 100
40 / 50
120 / 150
100 / 120
80 / 100
100 / 120
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21.00
17.00
21.30
20.00
21.00
10.00
20.00
20.00
21.00
20.00

20.00
21.00
10.00
20.00
17.00
20.00

HODINA
ZAČÁTKU

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Pořádá Oddělení kulturních aktivit MĚSTA DAČICE
Ve spolupráci se Státním zámkem Dačice. Za finanční podpory Města Dačice, Jihočeského kraje, Waldviertler Sparkasse Dačice
Možnost zakoupení zvýhodněné permanentní vstupenky za 600-Kč !!! (sleva na SeniorPas 10%). Předprodej vstupenek Infocentrum Dačice, Knihkupectví L. Hejla Dačice
Více na: www.dacice.cz/kultura a facebooku Infocentra a Kulturního domu Beseda
Občerstvení Luboš Strachota & Hospoda Pod Betonem

Petra Göbelová / MERTA + HRUBÝ + HROMOSVOD
MÁTOVÝ NEBO CITRON - J. K. TYL České Budějovice
NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK - Divadlo KAPSA Andělská Hora
Jana Máčovská (SK) / IRENA BUDWEISEROVÁ
Bubnování v kruhu / IYASA Zimbabwe
SINDIBÁD MOŘEPLAVEC - Divadlo Scéna
Sova & Slamák / JANANAS
Jiří Míža / ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA & TONY TRISCHKA (USA)
& KATKA GARCÍA
ANI O DEN DÝL! - SemTamFór Slavičín
POHÁDKY DO KAPSY - SemTamFór Slavičín
Martin Rous/VLADIVOJNA LA CHIA & ACOUSTIC BAND
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J. Malczyk & V. Jindra / LUA Irish - Celtic - World music
BEZ PŘEDSUDKŮ - AMADIS Brno
ULHANÁ PRINCEZNA - Divadlo ŠUS Rokycany
Parta Starýho Hrouze / RANGERS BAND
Hledá se Dory 2D - koná se v sále 3D kina Dačice
Den nezávislosti 3D - koná se v sále 3D kina Dačice
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BRUSEL.CZ - Divadlo 100 opic
Angry Birds ve filmu 3D - koná se v sále 3D kina Dačice
Letní kino na nádvoří zámku - Perfect days - I ženy mají své dny

DRUH
PROGRAMU

1. – 17. 7. 2016

AKTÉŘI

24

TERMÍN
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KULTURNÍ
FESTIVAL

NÁDVOŘÍ STÁTNÍHO ZÁMKU DAČICE
www.dacice.cz

