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Jak to vidím aneb
jeden nebo dva?

Vítězové I. ročníku Dačického
vlajkování byli odměněni

Dva místostarostové a neuvolnění?
Když jsem minule psal o tom, že se
kromě běžných koaličních rozmíšek
a problémů jednoho hnutí na radnici
nic zvláštního neděje, tak jsem tušil,
že tato slova nebudou mít dlouhého
trvání.

V pondělí 27. června se v prostorách infocentra konalo setkání účastníků soutěže
Vyfoťte se s vlajkou města aneb Dačické vlajkování.

Na posledním zasedání
zastupitelstva jsme provedli změnu ve funkci místostarosty. Místo jednoho
uvolněného místostarosty máme v současné době
dva místostarosty a oba
jsou neuvolnění.
Co to pro město znamená? Neuvolněný
místostarosta kromě výkonu funkce vykonává také svoji civilní práci. To znamená, že
se místostarosta Miloš Novák vrátil na své
místo městského strážníka a nově zvolený
místostarosta Jiří Baštář dál pracuje jako
projektant na „volné noze.“ V této chvíli
mohu konstatovat, že se jim díky jejich profesím daří skloubit práci s funkcí místostarosty. Současně jsme zpřesnili odpovědnosti za jednotlivé agendy města. Pokud
jde o finanční zátěž města, tak jsme se dohodli, že nedojde ke zvýšení peněz vyplacených na jejich odměnu z rozpočtu města.
První zkušenosti ukazují, že tento krok byl
správný, a že se nám minimálně podařilo
zažehnat krizi způsobenou částečným rozpadem hnutí ANO v Dačicích.
Máme za sebou už 19. ročník letního kulturního festivalu. Letos s několika novinkami, osvědčenými soubory a proměnlivým
počasím. Divadla, která jsem měl možnost
navštívit, byla velmi dobrá a díky obrovskému nasazení všech, kteří se na pořádání
festivalu podíleli, se podařilo zajistit i příjemnou atmosféru a zdárný průběh celého
festivalu. Zažil jsem stěhování představení
Bez předsudků z nádvoří zámku do sálu
Besedy, a když Vám řeknu, že se celé představení včetně kulis a přípravy sálu podařilo
zvládnout za necelou půlhodinu, tak mi nebudete věřit. Osobně jsem nabyl dojmu, že
je Jarda Uher přestrojená veverka, protože
tak rychle se nemůže pohybovat po žebří-

Autoři oceněných fotografií si odnesli
ceny z oblasti cestování a turistiky. Všichni pak odcházeli s turistickým deníkem,
do kterého si můžou zapisovat své zážitky
z cest a sbírat v současné době tolik oblíbené turistické vizitky. Přejeme všem krásné
léto, hezké prázdniny a spoustu pěkných
zážitků z dalších cest a výletů.
Do prvního ročníku, který trval od 1. 6.
2015 do 31. 5. 2016 bylo zaslaných 40 fotografií. V souladu s pravidly prvního ročníku
se na prvních místech umístily fotografie
těchto soutěžících:
Kategorie Facebook
• 1. místo - František Přikryl
• 2. místo - Andrea Damiánová Brožová
• 3. místo - Lenka Havlíková
Kategorie Pořadatel
• 1. místo - Tereza Stejskalová
• 2. místo - Lucie Poláková
• 3. místo - Lucie Černochová
II. ročník probíhá od 1. července 2016

do 30. června
2017. 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 fo-

tografií 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
kultury a cestovního ruchu

cích nikdo jiný. I když návštěvnost byla letos poněkud slabší, tak se dlouhodobě ukazuje,
že tahákem jsou buď místní, nebo známá jména. Nejúspěšnější byl koncert Křesťana a svůj
potenciál ukázaly i novinky. Výbornou návštěvnost mělo „letní kino“ a i další promítání
kina bylo velmi úspěšné. Dětská představení pak byla téměř vyprodaná. Rozhodně máme
spoustu inspirace pro příští jubilejní 20. ročník festivalu.
Před námi je druhá polovina prázdnin a spousta dalších akcí. Těším se, že se na nich zase
všichni potkáme, a že si společně užijeme zbytek léta.
Karel Macků, starosta
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Slovo místostarosty
Za poslední měsíc se událo několik změn na radnici. Asi tou, která je nejvíce vidět, je ta, že máme o jednoho místostarostu
více, a tím je Jiří Baštář. S tím souvisí, že já jsem se vrátil ke svému „civilnímu“ zaměstnání, a proto mě opět potkáváte na ulicích
v uniformě městského strážníka.
Kompetence a rozdělení pracovní činnosti
u místostarosty mi zůstávají jako dříve, jen výplatu za výkon místostarosty mám poloviční
(práci vykonávám ve svém volném čase). Druhou půlku dostane druhý místostarosta. To
jsem měl potřebu dovysvětlit, protože to jsou
otázky, které mi lidé nejvíce pokládají.
Nyní již bych chtěl upozornit na změnu
v dopravních spojeních, která se podařila
dohodnout. Jedná se o ranní školní autobus,
který vyjížděl z Jemnice v 7:10 h (jel přes Borek v 7:27 h) a končil v Dačicích na autobusovém nádraží v 7:34 h. Poté pokračoval do
místní části Malý Pěčín, kde odjížděl v 7:40 h
a v Dačicích byl 7:50 h. Rodiče dětí si stěžovali, že autobus od Jemnice jako jediný nezajížděl ke „staré“ škole a také, že z M. Pěčína
děti nestihnou dojít na začátek vyučování
do „nové“ školy. JIKORD (Jihočeský koordinátor dopravy) vzal argumenty v potaz a od
září 2016 bude změna! Školní autobus z Jem-

nice (spoj číslo 340571 8) bude vyjíždět o pět
minut dříve (všude na trase bude o pět minut dřív) a pojede ke „staré“ škole, kde bude
končit! Školní autobus z M. Pěčína (spoj číslo
340540 8) bude vyjíždět o šest minut dříve
a bude končit také v ul. Komenského!
Dále se JIKORDEM a s Českými dráhami
snažíme dohodnout změnu vlakových spojů, aby do Dačic přijížděly tak, aby navazovaly na pracovní dobu podniků se směnným
provozem. Přáním je, aby lidé do zaměstnání mohli opět začít jezdit vlakem a nemuseli
cestovat osobními vozy.
Přijměte ode mne také jednu pozvánku
na mezinárodní cyklistický etapový závod
Okolo jižních Čech, kde 120 - 150 závodníků
změří své síly. 4. září v 11:00 h bude v Dačicích na Havlíčkově nám. poprvé v historii
start páté závěrečné etapy tohoto závodu.
Etapa bude měřit 156 km a povede mimo
jiné i přes Hradišťko, St. Hobzí, Č. Rudolec,

Kamenici n/L, Lodhéřov do J. Hradce, kde
bude cíl. Dvě hodiny před začátkem startu
tj. od 9:00 h bude na pódiu na Havlíčkově
nám. v Dačicích probíhat doprovodný kulturní program, kde bude možnost podívat
se na depa cyklistických stájí, vystoupení
Dačických mažoretek, bude hrát živá muzika a probíhat soutěže o zajímavé ceny. Poté
se všichni závodníci seřadí a proběhne slavnostní start se zahřívací jízdou po Dačicích
(od Havlíčkova nám., ul. Göthova, Palackého
nám. před radnicí, ul. Krajířova, ul. Bratrská,
ul. Sokolská, ul. Komenského, ul. Jiráskova,
ul. Hradecká zpět na Havlíčkovo nám.). Peloton plynule přejede směrem na Hradišťko,
kde se již začne opravdu závodit. Nezbývá
než si přát pěkné počasí a plno diváků. Informace budou během srpna zveřejňovány
na plakátovacích plochách, facebookových
stránkách a Dačické televizi.
Miloš Novák, místostarosta

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

Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání konaném 22. 6. 2016 mimo jiné:
• schválilo závěrečný účet za rok 2015,
jehož obsahem bylo zhodnocení hospodaření města Dačice a jeho zřízených
organizací. Rozpočet na rok 2015 byl
schválen jako schodkový ve výši
-42.823,39 tis. Kč. Skutečné hospodaření
ale skončilo schodkem ve výši pouze
-9.600.282,56 Kč. Schodek byl nižší
zejména díky vyšším kapitálovým
příjmům za prodané parcely pro stavby
rodinných domů v lokalitě Za Školou
a úsporám na straně výdajů. Skutečné
příjmy v roce 2015 představovaly částku
176.653.065,52 Kč a skutečné výdaje
dosáhly výše 186.253.348,08 Kč.
• schválilo rozpočtové opatření číslo
10/2016 v těchto objemech: příjmy 0,00
tis. Kč, výdaje 3.120,00 tis. Kč, financování
3.120,00 tis. Kč
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na obnovu
kulturních památek v rámci Programu
regenerace Městských památkových
rezervací a Městských památkových zón
v roce 2016 ve výši 102.000 Kč
• schválilo poskytnutí příspěvku Katolickému domu Dačice z. s. ve výši 15.000 Kč
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku zapsanému ústavu Otevřená
OKNA J. Hradec na vznik a provoz
sociálně terapeutické dílny v Dačicích ve
výši 100.000 Kč
• schválilo záměr společného financování
výstavby DDM a přilehlého parkoviště
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v Dačicích s Jihočeským krajem
• schválilo aktualizaci Statutu Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
• vzalo na vědomí petici občanů Dačic,
kteří nesouhlasí s výstavbou třetího bytového domu na sídlišti Nivy
• udělení Ceny města Dačice za rok 2015
v kategorii Sport Jaroslavu Němcovi
a Jiřímu Poukarovi, v kategorii Kultura
Naději Jahelkové a v kategorii Jiné Jiřímu
Čeloudovi; ocenění bude jmenovaným
předáno na Slavnostním večeru města
24. září
Rada města na své 46. schůzi konané
29. 6. 2016 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 11/2016,
které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 2.017,68 tis. Kč
• schválila přijetí dotace ze Státního
zemědělského intervenčního fondu ve
výši 418.055 Kč na realizaci akce „Naučný
okruh pro děti v Kázku“
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
na zhotovení parkovací plochy v ulici
B. Němcové a současně schválila uzavření
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. České
Budějovice
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
na rekonstrukci účelové komunikace
Malý Pěčín - Hříšice a schválila uzavření
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
firmou SWIETELSKY stavební s. r. o. České
Budějovice
• udělila záštitu starosty města nad vystoupením Městského dechového orches-

tru ZUŠ Dačice dne 30. 6. ve Valdštejnské
zahradě v Praze v rámci Kulturního léta
v Senátu a schválila mimořádný peněžní
dar Občanskému spolku při ZUŠ Dačice
ve výši 5.000 Kč
• schválila poskytnutí mimořádného
peněžního daru ve výši 2.000 Kč SDH
Chlumec na setkání rodáků Chlumce,
které se bude konat 27. 8. 2016
• schválila návrh loga Kulturního domu
Beseda
Rada města na své 47. schůzi konané
13. 7. 20156 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 12/2016,
které bylo přebytkové - příjmy 330,16
tis. Kč, výdaje 291,16 tis. Kč a financování
-39,00 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy s Jihočeským
krajem o poskytnutí účelové dotace
ve výši 42.000 Kč na realizaci projektu
Informační kiosek pro Infocentrum
• schválila zadání veřejné zakázky na
výměnu střešního pláště na čp. 175/I
• schválila vyhlášení výběrového řízení
na úklidové služby v budovách MěÚ,
obchodního centra v Antonínské ulici
a Domu s pečovatelskou službou
• schválila poskytnutí mimořádného peněžitého daru Společnosti telčské místní
dráhy ve výši 3.000 Kč na jízdy parního vlaku
• projednala návrh řešení požadavků místních částí předložený odborem správy
majetku a schválila upřednostnit realizaci a financování těch akcí, na kterých
se budou dobrovolníci z místních částí
podílet

www.dacice.cz

PeHaa http://pehaa.com Free for personal and commercial use.

PeHaa http://pehaa.com Free for personal and commercial use.

PeHaa http://pehaa.com Free for personal and commercial use.

PeHaa http://pehaa.com Free for personal and commercial use.

letní areál „Pod Kaštany“
v zámeckém parku

Hudba z Marsu Revajvl

Telčská dechovka

Absolutní Mistr Evropy dechových hudeb 2009

sobota 13. srpna

Vítěz Zlaté křídlovky 2008

začátek ve 14:00 h

KULTURNÍ DŮM

BESEDA
Moderuje Jaroslav Čajka
Akce se koná za každého počasí.
KULTURNÍ DŮM

BESEDA

Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí.
VSTUPNÉ: 100 Kč v předprodeji
130 Kč na místě
předprodej na Infocentru Dačice, sleva na SeniorPas 10%

KULTURNÍ DŮM

BESEDA
KLUB

BESEDA

MINIPIVOVAR

BESEDA

RESTAURACE

BESEDA

JÍZDNÉ:
• do 20 km: děti 6-10 let 30 Kč,
ostatní 50 Kč
• nad 20 km: děti 6-10 let 40 Kč,
ostatní 80 Kč
• ZTP a ZTP-P zdarma
• Ve zvláštnímch vlacích neplatí žádné tarifní a mimotarifní slevy ČD
• Prodej jízdenek vlaku u vlakového personálu
Po předložení jízdenky volný vstup do expozic:
• Třešť - expozice Svět modelů na hlavním nádraží
- 31. 7. a 13. 8. - vstup zdarma
na koupaliště Malvíny
• Telč - Expozice historie železnice v depu, Galerie Hasičský
dům, Věž kostela sv. Ducha,
sleva na zámek v Telči
• Dačice - Městské muzeum
a galerie
• Slavonice - městské muzeum a freskový sál v domě č.p.
480
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Jak to vidím aneb stará nebo nová II

Jubilantky z Malého Pěčína

Vážený pane zastupiteli, s velkou pozorností jsem si přečetl Váš článek týkající
se dačických základních škol. Můj zájem byl o to větší, že jste zástupcem ředitelky
základní umělecké školy a považoval jsem Vás tedy za odborníka v oblasti školství.
Bohužel musím říci, že jsem očekával názory podpořené fakty a fakta mi ve Vašem
článku chyběla.

V červnu
oslavila 75.
narozeniny
paní Marie
Horálková
a na počátku července 70.
narozeniny
paní Marie Kolbová. Oběma oslavenkyním
popřáli hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody, životního elánu a Boží ochrany za celou
obec Malý Pěčín členové občanské komise.
Gratulujeme.
kronikářka L. Norbertová

Je tedy na mně, abych je pro čtenáře
doplnil. Píšete o celkovém počtu dětí ve
školách. Po dohledání dostupných údajů
mohu konstatovat, že od roku 2003 do roku
2015 (stejné období, ze kterého jsem vycházel při psaní mého předchozího článku)
navštěvovalo v průměru ročně ZŠ Komenského 460 dětí a ZŠ B. Němcové 371 dětí.
Přitom kapacita ZŠ Komenského je 575 dětí
a kapacita ZŠ B. Němcové je 470 dětí.
Z těchto čísel vyplývá, že stará škola je
naplněna z 80% a nová škola ze 79%. Nevím tedy, o jakém nepoměru ve svém článku mluvíte. Na druhou stranu, jak správně
uvádíte, u mateřské školy, pokud dojde
k naplnění kapacity jednoho pracoviště,
jsou děti umístěny na pracoviště, kde ještě
kapacita zbývá. Překročením kapacity by

totiž paní ředitelka porušila předpisy. Vaši
poznámku o bourání školy pak považuji za
nestydatou podpásovku. Závěrem znovu
opakuji, že si uvědomuji důležitost kvalitního vzdělání pro naše děti, i to, jak náročná
je práce ředitelů, pedagogů a dalších zaměstnanců bez ohledu na to, jestli pracují
ve staré, nové nebo mateřské škole. Jsem
na rozdíl od Vás rád, že si rodiče v Dačicích
mohou vybrat, do jaké školy bude jejich
dítě chodit bez toho, abychom jim z radnice nařizovali, že to bude stará nebo nová.
Není totiž jedna škola lepší nežli druhá,
je jenom každá jiná. Protože je už konec
července, tak přeji všem pracovníkům škol
a dětem, aby si užili zbytek prázdnin a nabrali sílu pro další školní rok.
Karel Macků, starosta

Příspěvek z rozpočtu města na regeneraci památek
Za pomoci dotace od Ministerstva kultury, příspěvku města a finančních
prostředků vlastníků budou v Dačicích opraveny čtyři objekty.
Starosta města Karel Macků nám k tomu
řekl: „Z programu regenerace bude obnovena fasáda severní stěny starého zámku,
čímž budou opravy venkovní části starého
zámku dokončeny. Dále budou v průčelí
měšťanského domu číslo 42 na Palackého
náměstí ve vlastnictví společnosti Klang
vyměněna okna a také bude zrestaurovaná plastika sochy sv. Prokopa, jejímž
vlastníkem je město. Z těchto peněz budou ještě opraveny omítky ohradních zdí
a nástupního schodiště do kláštera bosých
karmelitek.“
Státní dotace z Programu regenerace

městských památkových zón a rezervací
činila 1.015 tis. Kč, příspěvek od města byl
pro tyto účely schválen ve výši 102 tis. Kč
a vlastníci investují 967 tis. Kč. Akce financované za pomoci dotace z Programu regenerace MPR a MPZ se řídí stanovenými
pravidly. Obec poskytuje ze svého rozpočtu
příspěvek v minimální výši 10 % celkových
nákladů, vlastník minimálně 40 % a stát
maximálně 50 %. „Jsme rádi, že se nám
tímto způsobem postupně daří přispět ke
zlepšování vzhledu památek ve městě,“
uzavřel starosta.
Monika Hlavová, útvar tejemníka

Finanční dar Nadačnímu
fondu Nemocnice Dačice

Záměr koupě části pozemku
pro sportovní halu

Dačičtí zastupitelé schválili finanční
dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice ve výši 37.415 Kč.

Na základě dlouhodobého požadavku
sportovců se snaží město nalézt vhodný
pozemek pro výstavbu multifunkční haly, která by svými parametry splňovala
nároky na konání ligových soutěží.

Finanční dary obcí shromážděné na
účtu nadačního fondu budou tentokrát
použity na zakoupení léčebného pohybového přístroje, který slouží k pasivnímu
i aktivnímu rozpohybování pacientů po
cévních mozkových příhodách, po ortopedických operacích, po polytraumatech
s potřebou zvýšené mobility pacienta
v rámci rehabilitace. Díky fungování
nadačního fondu pořizuje dačická nemocnice každoročně nové přístroje, které
zlepšují kvalitu přímé péče o pacienty. Účet
Nadačního fondu Nemocnice Dačice je
61 0000 2772/7940.
Karel Macků, starosta
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Jak uvedl starosta Karel Macků: „Město
Dačice v této věci jedná o odkoupení části
pozemku ve Strojírenské ulici. Tento pozemek je ve výlučném vlastnictví Jihočeského
kraje a je svěřený k užívání Střední škole
technické a obchodní Dačice. Vytipovaný
pozemek je vhodný jak z pohledu územního plánu, tak svou polohou a dopravní dostupností.“ Záměr tohoto odkupu schválili dačičtí zastupitelé. Pozemek
o přibližné výměře 5500 m2 bude odkoupen
za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Monika Hlavová, útvar tejemníka

Téměř milión na vznik
a provoz sociálně
terapeutické dílny
20. června byla v Dačicích otevřena
sociálně terapeutická dílna Dačické
okénko. Stavební práce včetně projektové dokumentace stály město 950 tisíc
korun. Město pro tuto dílnu upravilo
byt v jednom z domů v ulici U Nemocnice, které byly v 50. letech postaveny
pro lékaře místní nemocnice.
Novou sociální službu pro občany se zdravotním postižením bude zajišťovat společnost Otevřená OKNA
z J. Hradce, která má
již s provozováním tohoto zařízení zkušenost. Služba sociálně
terapeutické dílny je poskytována zdarma.
Na samotný provoz Dačického okénka
schválili dačičtí zastupitelé příspěvek ve
výši 100 tisíc korun.
Lidé budou mít možnost v pracovní
dny docházet do dílny, kde prožijí den
ve společnosti přátel. Pod dohledem sociálních pracovnic budou tvořit drobné
předměty nebo si budou nacvičovat
komunikační, sociální a pracovní dovednosti. Dalším přínosem zřízení této dílny
je odlehčení rodinným příslušníkům starajícím se o své blízké. V posledních letech
se na Dačicku výrazně projevovala absence ambulantních sociálních služeb pro
zdravotně postižené osoby. Potřeba něco
podobného ve městě zřídit vzešla i jako
podnět z veřejného fóra Zdravého města
a MA21 a ukázaly to i průzkumy realizované
na místní úrovni v rámci komunitního
plánování sociálních služeb a klíčovou roli
sehrál Dačický zvoneček.
Toto zařízení bude v provozu pro 10 až 15
klientů každý pracovní den v době od 7:30
do 15:30 h. V současné době je už přijato
sedm zájemců.
Karel Macků, starosta

www.dacice.cz
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
VOLNÉHO MÍSTA

Zavlažovací systém
pro sportovní stadion

pracovník - pracovnice odboru dopravy
- silniční hospodářství

Město Dačice v červnu 2016 zrealizovalo dlouho očekávanou instalaci automatického zavlažovacího systému na
městském sportovním stadionu.

UTA – 4/16
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka-pracovnice odboru dopravy - úsek silničního hospodářství. Zájemci se mohou přihlásit do 31. 8. 2016 formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání se stavebním nebo dopravním
zaměřením; vyšší odborné vzdělání se stavebním nebo dopravním zaměřením; nebo úplné střední vzdělání s maturitou
se stavebním nebo dopravním zaměřením a praxí v oboru
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda:
• praxe ve veřejné správě, orientace v právních předpisech
v oblasti silničního hospodářství
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na
stránkách www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, sociální
fond)
• pravidelné vzdělávání, školení a rozšiřování znalostí v oboru,
jazykové vzdělávání
• pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené
• možnost získání nájemního bytu v majetku města
Druh práce:
• pracovník - pracovnice odboru dopravy
Místo výkonu práce:
• město Dačice
Zařazení:
• 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků (dle započítané praxe v oboru až
do výše 24.750 Kč)
Nástup:
• dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
--- inzerce ---

Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví
v Jindřichově Hradci + 2 garáže.
tel: 602 893 722

Zavlažovací sestava obsahuje celkem 13 postřikovačů rozmístěných na hrací ploše a po jejím obvodu. Během akce byla rovněž
vybudována nová čerpací stanice pro zásobování systému vodou.
Pořizovací náklady činí 495 616 Kč vč. DPH, akce byla plně hrazena
z rozpočtu města Dačice.
Martin Šťastný, vedoucí odboru dotací a investic

Případová konference
Případová konference je jedním z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě. Umožňuje, aby dítě skutečně stálo
ve středu zájmu odborníků, ale i své vlastní rodiny.
Dává možnost koordinovat aktivity v souladu
se zájmem dítěte a vytvořit otevřený prostupný
systém pomoci a podpory. Pružně reaguje na
aktuální potřeby ohroženého dítěte a typ problému. V rámci uskutečnění případové konference
se zainteresované strany – rodina a odborníci poznají a bez zbytečných dohadů, předsudků a překážek mohou
spolupracovat na řešení problému. Případová konference je šancí
pro vytvoření atmosféry spolupráce a propojení podpůrné sítě,
vyhledání nejpřínosnějších postupů a navrácení odpovědnosti do
rukou lidí v nejbližším okolí ohroženého dítěte – rodičů, prarodičů
a dalších příbuzných. Případová konference dává možnost každému zúčastněnému subjektu vnést do práce s ohroženým dítětem
osobitý, nový rozměr a pomáhá rozložit odpovědnost za případ
tím, že každý ze subjektů má svůj jasný úkol i zodpovědnost za
jeho naplnění.
Cílem případové konference je výměna informací, zhodnocení
situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování
společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte.
Případová konference je legislativně upravena zákonem
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Hlavním koordinátorem je orgán sociálně-právní ochrany dětí, který konferenci svolává. Moderátorem řídícím diskuzi je nezávislý, nestranný
a profesně a emočně neangažovaný subjekt – profesionální facilitátor najatý zvenčí či vlastní/interní facilitátor. Dalšími účastníky
případové konference jsou zejména klient či jeho zákonní zástupci
a subjekty, které mají pro řešení dané situace přednostní význam –
zástupce školy, lékař (pediatr, sexuolog, psychiatr atd.), psycholog,
zástupce ústavního zařízení, policie, soudce, státního zastupitelství, OSPOD, případně další odborníci a zapisovatel.
Průběh případové konference lze shrnout do několika bodů:
• úvod a přivítání
• představení účastníků
• představení cíle setkání
• představení případu
• mapování současné situace a aktuálních potřeb dítěte
• návrhy řešení
• tvorba a finalizace konkrétního plánu
Výstupem z případové konference je individuální plán péče.
V podstatě jde o přehled konkrétních kroků řešení, který v sobě
zahrnuje odpovědi na otázky, co je potřeba zařídit pro zajištění požadované změny nebo ochrany dítěte, jaké existují zdroje podpory
a pomoci, co je potřeba učinit, kdo, kdy a co udělá.
Případová konference je vhodná pro řadu případů ohroženého
dítěte a jeho rodiny. Lze ji využít jako preventivní nástroj v práci
s rodinou, ale i v případě řešení již vzniklého závažného problému.
Základem je, aby byla účelná, prospěšná a vhodná.
Blanka Sedláčková Vinklerová, sociální pracovnice
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Ceny města za rok 2015 uděleny
Zastupitelstvo města udělilo ve středu 22. června Cenu
města Dačice za rok 2015.
Ocenění za práci a mimořádné počiny v různých oblastech
společenského života a za rozvoj a šíření dobrého jména města
získali:
Naděje Jahelková - kategorie kultura - dobrovolná práce pro
město v oblasti kultury, výrazný podíl na rozsahu a kvalitě kulturní
nabídky ve městě
Jiří Poukar - kategorie sport - úspěšná reprezentace města na
celostátní úrovni ve sportovní kynologii, získání 4. místa na mistroství republiky a následná nominace na mistrovství světa
Jaroslav Němec - kategorie sport - celoživotní působení v oblasti amatérského sportu, aktivní sportovec, funkcionář a trenér TJ
Centropen Dačice, výchova mladých sportovců
Jiří Čeloud - kategorie jiné - propagace města, motivace a podpora hendikepovaných lidí v jejich sociální integraci
Oceněným budou Ceny města předány na Slavnostním večeru
města Dačice, který se bude konat 24. září v Kulturním domě
Beseda. Na večeru vystoupí Sebranka Jazz Orchestra a Sestry
Havelkovy s orchestrem. Vstupenky budou v předprodeji za 180 Kč
na Infocentru Dačice. Všechny srdečně zveme.
Markéta Přikrylová, odbor kultury a cestovního ruchu

Pronájem nebytových prostor
Město Dačice nabízí pronájem volných nebytových prostor v 1. patře v Obchodním centru v Antonínské ul. čp. 15/II
v Dačicích:
místnost č. 114 o ploše 20,00 m2,, místnost č. 125 o ploše 17,15 m2
místnost č. 127 o ploše 16,19 m2, místnost č. 128 o ploše 16,43 m2
místnost č. 143 o ploše 21,28 m2, místnost č. 145 o ploše 16,91 m2

včetně společně užívané chodby, kuchyňky, schodiště a soc. zařízení.
(místnosti č. 125 a 128 jsou vhodné pro pedikúru, masáže, kadeřnictví, atd.)
Zájemci mohou předložit své nabídky a připomínky, a to písemně
odboru správy budov, prostřednictvím podatelny Městského úřadu,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice.
Informace podají pracovníci odboru správy budov MěÚ, Krajířova 27/I,
v kancelářích č. 108, 109, nebo na tel. č. 384 401 234/5, 727 927 527.

Opravy komunikací v Dačicích
i místních částech
V měsíci červnu schválila rada města vyhlášení několika
veřejných zakázek na opravy komunikací v Dačicích i místních částech. Ve všech těchto veřejných zakázkách se podařilo vybrat zhotovitele, a proto se můžeme těšit na opravené
silnice např. v Dačicích v ul. Mládežnická, v Prostředním Vydří, na komunikaci mezi místní částí Malý Pěčín a obcí Hříšice,
ale například také v areálu Technických služeb.
Opravy budou probíhat od srpna, kdy zhotovitel započne práce
na opravě plochy v areálu společnosti Technické služby Dačice, kde
proběhne kompletní rekonstrukce nádvoří. Během realizace této
stavby zůstane zachován provoz sběrného dvora bez omezení.
Práce na této stavbě budou probíhat do 30. 8. 2016.
Následovat pak bude od září oprava účelové komunikace mezi
místní částí Malý Pěčín a obcí Hříšice, na které se společně podílí jak město Dačice na katastrálním území Malý Pěčín, tak obec
Hříšice na svém katastrálním území. Komunikace bude opravena
položením asfaltobetonového recyklátu. Tato stavba by měla být
dokončena na přelomu září a října tohoto roku.
Zároveň s touto stavbou započnou práce na opravách komunikací v ul. Mládežnická, konkrétně od trafostanice kolem bytové
a řadové zástavby k panelovým domům v ul. Ant. Dvořáka, a na návesní komunikaci v místní části Prostřední Vydří. Oprava na těchto
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Služby sociální prevence
– azylové domy
V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme začaly popisovat služby sociální prevence a dnes si představíme další
službu z této série, a to azylové domy.
Azylové domy jsou sociální službou, která poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.
Cílovou skupinou azylových domů jsou
především muži, ženy, matky s dětmi, rodiny s dětmi, páry či senioři v nepříznivých
životních situacích.
Nejčastěji jsou azylové domy dělené podle cílové skupiny,
a to takto:
• Azylové domy pro muže
• Azylové domy pro ženy
• Azylové domy pro mladé do 26 let
• Azylové domy pro rodiny (ženy) s dětmi
Azylové domy zajišťují tyto základní činnosti:
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Maximální výše úhrad, kterou si azylové domy mohou účtovat za
poskytované služby, je stanovena vyhláškou a činí 170 Kč denně za
celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel, 75 Kč za oběd, 130 Kč
denně za poskytnutí ubytování, nebo jde-li o rodinu s nezletilými
dětmi 100 Kč denně za dospělou osobu a 70 Kč denně za dítě.
V registru služeb pro Jihočeský kraj nalezneme 13 azylových
domů, z toho jsou nejdostupnější pro naše občany tyto:
• Domov pro matky s dětmi, Políkno 47, 377 01 Jindřichův Hradec,
tel. 384 326 320
• Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384
391 001, www.rybka-az.cz
• Dům svatého Pavla, Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice,
tel. 776 655 305, www.mchcb.cz
• Azylový dům pro muže, U Vodárny 170, 391 81 Veselí nad Lužnicí,
tel. 381 581 512, www.tep-veseli.cz
• Azylový dům, Žerotínova 19/9, 370 04 České Budějovice, tel.
602 719 554, www.jazcb.cz
V registru služeb pro kraj Vysočina nalezneme 7 azylových
domů, z toho nejdostupnější pro nás jsou:
• Domov pro matky Třebíč, Manž. Curieových 604, Nové Dvory,
674 01 Třebíč, tel. 731 646 923, www.trebic.charita.cz
• Azylový dům pro muže Třebíč, Heliadova 811/10, Horka-Domky,
674 01 Třebíč, tel. 568 843 168, www.trebic.charita.cz
• Azylové ubytování Jihlava, Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava, tel.
607 004 516, http://nadejeprozivot.cz
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o azylových domech. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb, nebo
také na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře
č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Nejedlá.
V dalším vydání zpravodaje se dočtete o další službě sociální prevence, a to o domech na půl cesty.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice

komunikacích bude provedena položením 3cm asfaltobetonu, a to
do konce října tohoto roku.
Vzhledem k rozsahu oprav jsou předpokládána dopravní omezení, prosíme proto o trpělivost.
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku
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Z Prahy zpět domů, do Dačic
Vracím se po více než půl roce domů. Po mnoha týdnech parlamentních diskusí, ale i nesmyslných půtek, budu mít zase
možnost strávit více času mezi vámi.
Tempo bude letně volnější, ale rozhodně
pracovní. Po nekonečných hodinách jednání ve sněmovně, které jsou často vyčerpávající, se těším na přímá jednání s lidmi ze
svého kraje, na přátelské rozhovory u piva
nebo grilování. Diplomaticky pokrytecké lichotky či slovní uhýbání, se kterými jsem se
v Praze nejednou setkal, a kterým stále nerozumím, opravdu rád vyměním za přímé
sousedské popovídání. Ale abych na Prahu
nenasazoval, jsem rád, že mohu za náš kraj
bojovat v Praze bitvy, které se nás bezprostředně týkají. Prosazovat témata, která
nás palčivě zajímají. Dostal jsem možnost

vykonávat určitou dobu práci, která je plná
dobrodružství. Která, když se dělá poctivě,
pak je neskutečně smysluplná a povzbuzující. Kterou stojí za to vyzkoušet, pokud to
člověk myslí se svým regionem upřímně.
Ale zpět do Dačic, zpět k práci pro region
a přímo v regionu. V tomto krátkém letním
sloupku vás nechci zatěžovat náročnými
tématy. Mohl bych třeba vyjmenovat dílčí
úspěchy, kterých jsme ve sněmovně za těch
šest měsíců roku dosáhli, či nedosáhli, spíše bych ale rád touto cestou vyjádřil svou
radost, že se konečně po delší době vracím
k vám.

A jak jsem už na začátku zmiňoval, nejsme studenti (bohužel) a nečekají nás
dva měsíce prázdnin. Budeme pokračovat
v rozdělaných úkolech a vzniknou i nové,
rozdíl však pro mne bude v tom, že se na
nich společně s vámi budu moci intenzivněji podílet. Od toho také sněmovní
prázdniny jsou! Poslanci by se měli v těchto
týdnech věnovat svým regionům stoprocentně! Nejen v kancelářích, ale třeba i na
zahrádkách restaurací :-)
Přeji krásné léto všem a těším se na společně strávené letní chvíle.
Jan Bartošek

Dačické
barokní
dny — ročník šestnáctý —
26.–28.
Dačické
srpna
barokní
2016
dny — ročník šestnáctý —

VXI. Dačické barokní dny - 26. – 28. srpna 2016

Vážení občané, festival Dačické barokní dny je tradiční součástí kulturního dění v Dačicích a v roce 2016 se koná jeho 16.
ročník! Zaměření festivalu na barokní kulturu je v jinak renesanční oblasti jedinečné. Minulé ročníky festivalu byly zaměřeny
především na prezentaci vysoké kultury baroka. Již druhým rokem ve spolupráci se správou zámku Dačice připravujeme Barokní jarmark.
V pátek 26. srpna zveme na koncert Julie Kučerové, kterou na cembalo doprovodí
prof. brněnské konzervatoře MgA. Monika
Šujanová. Hostem koncertu bude hráčka na
lesní roh Jitka Koudelková a žáci ZUŠ Dačice
ze třídy Richarda Šedy.
Sobota 27. srpna bude patřit Baroknímu
jarmarku s dobovými řemesly, které si návštěvníci mohou vyzkoušet, nabízíme občerstvení připravené dle barokních receptů
a prezentován bude i vojenský tábor z třicetileté války. Program je doprovázen hudebními, divadelními i tanečním vystoupeními
vracejícími se do doby pozdní renesance
i baroka. Jarmark po setmění ukončí barokní loutková hra „Don Šajn“ v podání
profesionálního loutkového divadla Buchty
a Loutky z Prahy.
28. srpna se uskuteční pravidelná nedělní
bohoslužba s barokní hudbou. Hudebníci
z Dačic a festivaloví hosté pod vedením Richarda Šedy připravují na letošní rok ordinárium z unikátně dochované barokní sbírky dačických františkánů. Festival zakončí
„Větrání kostela a varhan“ v Lidéřovicích,
tentokrát s tématikou barokní.
Podrobnější program Barokního jarmarku bude zveřejněn na samostatném plakátu Státního zámku Dačice a na jeho webových stránkách. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Richard Šeda

POŘÁDAJÍ:

MÍSTA KONÁNÍ:

Státní zámek Dačice, spolek Krasohled,
Základní umělecká škola Dačice, Římsko-katolická farnost Dačice

26.–28.
srpna

Státní zámek Dačice, kostel sv. Antonína Paduánského,
koncertní sál ZUŠ, kostel sv. Linharta v Lidéřovicích

PROGRAM:

Pátek 26. srpna, 18.00 h
Koncertní sál ZUŠ Dačice

Sobota 27. Srpna, 20.30 h
Nádvoří zámku Dačice

CONCERTO DEGLI STUDENTI

DON ŠAJN / LÁSKA, VÁŠEŇ, ZÁHROBÍ

Koncert hudby 17. a 18. století

Barokní loutková hra

Julie Kučerová – zobcové ﬂétny, MgA. Monika Šujanová – cembalo
Spoluúčinkují: Jitka Koudelková – lesní roh, žáci ZUŠ Dačice

2016

Sobota 27. srpna, 11.00–17.00 h
Zámek Dačice

BAROKNÍ JARMARK

Hudba, tanec, loutkové divadlo, řemesla,
barokní gastronomie,
vojenský tábor z doby třicetileté války
POŘÁDAJÍ:
Císařský
regiment, Soubor starého tance a další

Státní zámek
Dačice,
spolek
Krasohled,
(podrobný
program
sledujte
na plakátu
Státního zámku Dačice a na
Základní
umělecká škola Dačice, Římsko-katolická farnost Dačice
webu
www.dacickebaroknidny.cz)

Hrají: BUCHTY A LOUTKY – nezávislé alternativní loutkové divadlo Praha

Neděle 28. srpna, 10.30 h
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského

MISSA FRANCISCANA
Bohoslužba s ordináriem z unikátně dochované
barokní sbírky dačických františkánů
Richard Šeda a hosté

MÍSTA
Neděle
28.KONÁNÍ:
srpna, 14.30 h

Státnísv.zámek
Dačice,
kostel sv. Antonína Paduánského,
Kostel
Linharta
v Lidéřovicích
koncertní sál ZUŠ, kostel sv. Linharta v Lidéřovicích

VĚTRÁNÍ KOSTELA A VARHAN „BAROKNÍ“

P. Gorazd Pavel Cetkovský, O.Carm., Richard Šeda a další

PROGRAM:
Pátek 26. srpna, 18.00 h

Akce
Koncertní sál ZUŠ
Dačiceprobíhá

www.dacickebaroknidny.cz

Sobota 27. Srpna, 20.30 h

za podpory Jihočeského kraje,
Města
Nádvoří
zámkuDačic
Dačice a přátel festivalu

CONCERTO DEGLI STUDENTI

DON ŠAJN / LÁSKA, VÁŠEŇ, ZÁHROBÍ

Koncert hudby 17. a 18. století

Barokní loutková hra

Julie Kučerová – zobcové ﬂétny, MgA. Monika Šujanová – cembalo
Spoluúčinkují: Jitka Koudelková – lesní roh, žáci ZUŠ Dačice

Město Dačice si Vás dovoluje pozvat na

Hrají: BUCHTY A LOUTKY – nezávislé alternativní loutkové divadlo Praha

SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA
Neděle 28. srpna, 10.30 h

Sobota 27. srpna, 11.00–17.00 h

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského

Zámek Dačice

MISSA FRANCISCANA

BAROKNÍ JARMARK

Bohoslužba s ordináriem z unikátně dochované
barokní sbírky dačických františkánů

24. září 2016 v 19:00 h, Kulturní dům Beseda Dačice

Hudba, tanec, loutkové divadlo, řemesla,
barokní gastronomie,
vojenský tábor z doby třicetileté války

Císařský regiment, Soubor starého tance a další
(podrobný program sledujte na plakátu Státního zámku Dačice a na
webu www.dacickebaroknidny.cz)

Richard Šeda a hosté

Neděle 28. srpna, 14.30 h

sv. Linharta v Lidéřovicích
SESTRY HAVELKOVY &Kostel
ORCHESTR
VĚTRÁNÍ KOSTELA A VARHAN „BAROKNÍ“
P. Gorazd Pavel
Cetkovský,
O.Carm., 2015
Richard Šeda a další
PŘEDÁNÍ CEN MĚSTA DAČICE
ZA
ROK

SEBRANKA JAZZ ORCHESTRA

www.dacickebaroknidny.cz
Akce probíhá za podpory Jihočeského kraje, Města Dačic a přátel festivalu
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Nemocnice Dačice, a.s. informuje
Vážení občané Dačic a okolí, rádi bychom vás informovali o změnách v Nemocnici Dačice, a.s. a jejím dalším rozvoji. V letošním roce jsme naplánovali přemístění ordinace Lékařské pohotovostní služby do budovy u vstupu do nemocnice, kde po zprovoznění bezbariérového přístupu slouží pacientům pohotovosti prostorná čekárna s WC a světlá ordinace lékaře pohotovosti.
Sestry tu mají
svou denní místnost a vše je na
kraji
nemocnice. Byly zrušeny
směrovky a šipky
umístěné v areálu
nemocnice. Pro
pacienta přicházejícího do nemocnice ve svátky a dny volna pro
akutní ošetření je

vše hned při vstupu do areálu.
Stoupající zájem pacientů a indikujících lékařů o ambulantní
rehabilitační péči nás donutil rozšířit prostory pro ambulantní rehabilitaci. Využití bezbariérového přístupu do hlavní budovy hned
vedle hlavního vstupu na rehabilitaci se přímo nabízelo. Personální posílení o dalšího fyzioterapeuta s odborným zaměřením na
cvičení dle Vojtovy metody nám umožní zaměřit se na děti, které
tuto péči potřebují a ošetřující lékaři ji předepisují. Rehabilitace
po úrazech a náhlých změnách pohybového aparátu pacienta je
našimi fyzioterapeuty zajišťována v maximální možné míře našeho provozu. Musím říci, že není jednoduché skloubit požadavky
přicházejících pacientů na aktuální rehabilitační péči s kapacitou
fyzioterapeutů a možnostmi danými zdravotními pojišťovnami.
Každý rehabilitační výkon má totiž zákonem danou časovou a frekvenční limitaci. I kdyby naši zaměstnanci - fyzioterapeuté pracovali
více jak 8,5 hodiny denně, přesto jsme placeni zdravotními pojiš-

ťovnami podle toho, jaký objem rehabilitace jsme vykonali v roce
2014. Za celý rok 2014 prošlo ambulantní rehabilitací 1730 pacientů
a za letošní 1. pololetí již 1425 pacientů. Způsob úhrady fyzioterapeutické péče je definován v Úhradové vyhlášce pro rok 2016
a zdravotní pojišťovny nás více platit nebudou, i kdybychom se tzv.
přetrhli. Přesto se snažíme našim pacientům poskytnout maximum
možné rehabilitace, ale i odborných informací a návodů pro jejich
následné samostatné cvičení doma, které je udrží v dobré kondici
v následující dny a měsíce.
Rádi vás informujeme o rozšíření ordinačních hodin ortopedické ambulance Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., od 1. července 2016 v následujícím rozsahu:
• Pondělí: 8:00 - 14:30 h ordinuje MUDr. Eduard Železo, poslední
pacient bude ošetřen ve 14:15 h.
• Úterý: 8:00 - 10:00 h prováděno SONO kyčlí a od 10:00 – 14:30 h
ordinuje MUDr. Martin Dvořák a poslední pacient bude ošetřen
ve 14:15 h. V tyto termíny budou ošetřeni dospělí pouze v akutních případech.
• Čtvrtek: 8:00 – 14:00 h ordinuje primář MUDr. Jaroslav Altschul.
• Po všechny dny ordinačních hodin zajišťuje službu sestra Dana
Široká.
Upozorňujeme, že na našich stránkách www.nemda.cz najdete
všechny informace o dovolených odborných i praktických lékařů,
které nám sami nahlásí. Najdete zde aktuální přehled ordinačních
hodin pro léto 2016.
Přejeme všem čtenářům Dačického zpravodaje krásné letní dny,
spoustu sluníčka a pohybu na zdravém vzduchu.
Miroslava Člupková,
předseda představenstva

Zámecké slavnosti s vůní dřeva
Dne 9. července 2016 se konal 7. ročník již tradičních Zámeckých slavností v Českém Rudolci. Tentokrát byl program věnován
dřevorubeckému řemeslu, které je v našem kraji hojně zastoupený. Hlavním lákadlem na letošní slavnosti byla show Stihl TimberSports – dřevorubecká soutěž, která je známa nejen u nás, ale i ve světě. Svou účastí nás poctil mistr světa Martin Komárek.
Od začátku nás svým neotřelým humorem provázel moderátor plzeňského rádia
Kiss Jonáš Novotný. Jeho vtip a šarm nenechal nikoho bez úsměvu. Mažoretky z Dačic
se postaraly o zahajovací vystoupení. Jedinečná dřevorubecká show byla rozdělena
do dvou bloků.
V první části nám svůj um předvedl charismatický a velmi skromný Martin Komárek
spolu se svým milým kolegou Janem Holubem. Jednotlivé disciplíny nejprve vysvětlili
a pak si mezi sebou zasoutěžili.
Ve druhém bloku se Martin Komárek
utkal se svým kolegou z Belgie Davidem
Bergenem. Jejich souboj byl opravdu na
pot, krev a čas. Nezapomenutelným zážitkem byla pro všechny atraktivní disciplína
Hot Saw – řezání kmene nechlazenou speciální pilou o výkonu přesahující 62 koní.
Koho nebavil TimberSports, mohl obdivovat řezbáře pana Jana Hanse Štěbetáka
a jeho kolegu ze Slovenska pana Martina
Heczka. Oba si dali na výrobě soch velmi
záležet a již odpoledne byla hotová „Sova
na věži“ a „Vodník na pařezu“. Další atrakcí
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slavností byla kostýmovaná prohlídka zámku pouze pro odvážné. Komentovaná prohlídka místního pivovaru spojená s ochutnávkou piva měla úspěch především
u tatínků. Stánky s řemeslnými výrobky,
rybími specialitami či sladkostmi lemovaly
celou ulici. K vidění byly předváděcí vozy
Dacia a Škoda. Pan Ing. Zbyněk Daňhel
z Budíškovic názorně ukazoval pořez kulatiny na mobilní pile Logosol. Milá obsluha
na čepu nabízela piva 11° Vladyka a 13° Grasel a douzované klobásy. Večerní program
zahájila country kapela Dobrá Pára. Menší
slavnostní ohňostroj nesměl chybět. Až do
brzkých ranních hodin jsme tančili ve společnosti skupiny Preston.
Za finanční podporu a výbornou spolupráci děkujeme Obci Český Rudolec, bez
které by se tato akce nemohla uskutečnit.
Dále děkujeme všem sponzorům, organizátorům a hlavně dobrovolníkům, kteří
věnovali svůj čas a bez nároku na honorář
pomohli s přípravami slavností. Těšíme se
na další ročník.
Jitka Zemanová, o.s. Paměť Rudolecka

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Vědec v roce 2026
Již druhým rokem se konala soutěž filmařů Intel AI 2026 a my,
studenti tercie Klára Šimánková, Barbora Lesná, Jan Klivan, Eva
Přibylová a já (Barbora Bubeníková), jsme se zapojili také. Vždy
je zde zadané téma, na které se musí natočit maximálně 3 minutový sci-fi film. Soutěž je určena pro druhé stupně základních škol
a odpovídající ročníky gymnázií. Neváhali jsme a chopili jsme se
šance. Vytvořili jsme vlastní film s názvem „Vědec v roce 2026”,
který jsme si sami natočili a sestřihali.
Po měsíci práce jsme film odeslali k zhodnocení a poté jsme
pouze čekali na rozhodnutí. Pilná práce se nám vyplatila a my jsme
postoupili do finále, které se konalo 20. června v Praze. Na festival
jsme mohli vzít celou naši třídu.
Do Prahy jsme vyjeli brzy ráno. Po příjezdu jsme dostali hodinový
rozchod na Václavském náměstí. Do festivalu zbývaly ještě dvě
hodiny, a proto jsme se prošli po Staroměstském náměstí. Samotný
festival začal v poledne a my jsme již byli od začátku netrpěliví,
zda obsadíme stupně vítězů. V sálu městské knihovny nás přivítal
známý herec Lukáš Hejlík. Nejprve bylo promítnuto 12 finálových
filmů a poté se porota odebrala k hodnocení. Čas nám krátili známí
youtubeři, například Herdyn nebo Martin Rota.
Po dlouhém vyhodnocování poroty jsme nakonec obsadili nádherné 2. místo a vyhráli jsme hezké ceny. Soutěž se nám moc líbila
a určitě se ji budeme účastnit i do dalších let.
Zároveň bychom chtěli poděkovat panu učiteli Tobolkovi za
zapůjčení technických prostředků a za četné rady. A také paní
učitelce Dvořákové a Elsterové za zapůjčení prostorů k natáčení.
Barbora Bubeníková a Jan Klivan, tercie
G-ONE v Praze
Byli jsme v Praze…STOP. Bylo to krásné…STOP. Autobus na dálnici…STOP. Jeli jsme domů…STOP. Bylo brzké ráno 22. června Léta
Páně 2016 a vybraná (j)elita z elity naší školní televize G-ONE vyrazila do Prahy na exkurzi za odměnu.
V 7 hodin na nás u budovy našeho gymnázia čekal úžasný, ochotný a trpělivý pan Miloš Nekula a my nastoupili do jeho obrovského,
luxusního autobusu. Cestu do Prahy lze pokládat za úspěšnou,
neboť nikdo nezemřel ani nepřišel k jiné úhoně.
Řidič nás vyložil v Dejvicích u nové, drahé, krásné Národní
technické knihovny. V knihovně jsme všichni obdivovali satiricky pomalované stěny, barevnou podlahu a také samozřejmě
knihy, ale ty moc ne. Poté nás pan průvodce pozval na střechu
čtrnáctipatrové budovu Fakulty architektury ČVUT. Výhled na Pra-

Za podpory Nadace ČEZ modernizujeme
v SOUzas Dačice cvičnou dílnu pro naše žáky
V letošním školním roce se nám podařilo získat příspěvek
z Nadace ČEZ ve výši 228 019 Kč. Díky tomuto příspěvku jsme
zmodernizovali cvičnou dílnu pro žáky tříletého učebního
oboru Cukrářská výroba.

hu byl úchvatný i pro mě, ačkoliv se bojím výšek.
Po odchodu z knihovny jsme nastoupili opět do autobusu a vyrazili na Kavčí hory do České televize. V ČT jsme všichni museli projít „pasovou“ kontrolou horší než na letišti, ale tato kontrola nám
otevřela kouzelný svět televize. Tam jsme poznali všechna tajemství vysílání, navštívili jsme také dvě technikou naplněná studia.
Naneštěstí pro nás se ale ani v jednom studiu nenatáčelo.
Po prohlídce studií jsme si mohli vyzkoušet natáčet se skutečnými
kamerami, číst ze čtecího zařízení a někteří také jízdu na dřevěném
koni za bojového pokřiku: „Jédu na kóni! Jédu na kóni!…“ (ale jak
Pavla D., tak Patrik Č. ze třetího ročníku si přáli zůstat v anonymitě).
Místní přeplněnou podzemkou jsme se dostali na Koňský trh,
kde jsme dostali k dispozici delší rozchod, který většina z elity
využila k ulovení oběda a nakupování. Když rozchod skončil a my
se sešikovali vedle průvodu Hare Krišna, šli jsme přes přeplněné
Staroměstské náměstí na Karlův most, u kterého jsme si udělali
tradiční G-ONE fotečku.
Po procházce jsme vyrazili na dobrodružnou cestu přeplněným
pražským metrem do stanice Roztyly, kde jsme si počkali na náš
autobus. Cestou domů většina kromě řidiče spala nebo živě diskutovala o všem, co za ten den zažila, rušila spící lid.
Velké poděkování patří panu Nekulovi a našim učitelům Milanu Točíkovi a Karlu Tobolkovi + mé maličkosti za napsání tohoto
článku.
Zdeněk Přibyl za bouře z blesku zrozený sextán
Nejaktuálnější informace najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
--- inzerce ---

V zavedeném kadeřnictví v Dačicích
pronajmu křeslo.
tel: 731 593 535
--- inzerce ---

P R O N Á JE M
NEBYTOVÝCH PROSTOR

Zakoupili jsme
nové pracovní linky, konvektomat
a moderní cukrářskou pec. Škola investovala do nové elektroinstalace, obkladů a oken. Celá přestavba
se velmi povedla. Nová cvičná dílna přispěje k zvýšení úrovně výuky našich gastronomických oborů.
Romana Točíková

Informace: tel. č.

602 793 428
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Ten sbírá to a ten zas tohle …
Střípky zajímavostí z velké letní sběratelské výstavy v dačickém muzeu aneb z historie předmětů všedního dne.
Ořezávátka
Výrobu tužek si nechal patentovat francouzský chemik Nicolas Conte v roce 1795.
K ostření tuh se nejdříve používaly nože.
První prokazatelný patent ořezávátka si
nechal zapsat v roce 1828 francouzský
matematik Bernard Lassimone. Nejrůznější ořezávátka fungovala na třech hlavních
principech: broušení smirkovým papírem,
frézování pomocí ocelových fréz nebo ořezávání jednou či více čepelemi. Většinou
se jednalo o velké mechanické typy, malá
ruční ořezávátka byla v 19. století velkými
raritami. Ve velkém se ořezávátka začala vyrábět po roce 1885.
Žvýkačka
Přestože se žvýkačka tváří moderně, je
stará snad jako lidstvo samo. Při archeologických výzkumech byly nalezeny kousky smoly, které naši předkové žvýkali už
v dávném neolitu. První žvýkačky si lidé
vyráběli z tuhých pryskyřic, kaučukového
mléka, různých druhů trav, listů a vosků. Na
americkém kontinentu před více než 1 000
lety žvýkali Mayové ve Střední Americe šťávu z gumovníku. Od domorodců se žvýkat
naučili v 17. století bílí přistěhovalci a začali
sbírat ztvrdlou pryskyřici a vyrábět si z ní
domácí žvýkačku přidáním včelího vosku.
Až v roce 1871 si nechal Adams patentovat
stroj na výrobu žvýkačky, aby mohl vyrábět
větší množství. Do žvýkačky přidal lékořici,
aby přilákal více lidí. Byla to první ochucená žvýkačka, jmenovala se „Black Jack“. Se
svým úspěchem pokračoval Adams zavedením výroby žvýkačkou Tutti-Frutti. Tahle
žvýkačka se stala prvním zbožím, které se
prodávalo v prodejních automatech v New
Yorku v roce 1888.
Kinder vajíčko
Kinder vajíčko, známé také jako Kinder
překvapení. Kinder vajíčko vzniklo v roce
1972 v Itálii, výrobcem je Ferrero. Tato hračka se sladkostí se prodává po celém světě
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s výjimkou Spojených států amerických.
V Evropě se jejich popularita rozšířila i mezi
dospělé.
Cigarety
Tabák, tak jak ho známe dnes, se objevil na americkém kontinentu asi 6000 let
před naším letopočtem. Původní obyvatelé
Ameriky používali tabák jako lék, halucinogen, při náboženských obřadech, atd.
Kouřit se začal asi 1000 let před naším letopočtem. Moderní historie tabáku začíná
objevením nového kontinentu Kryštofem
Kolumbem roku 1492. Kouření bylo nejdříve paradoxně používáno k léčebným
účelům. Léčba byla aplikována např. při
bolení zubů, migréně, ale i na mor, astma
a rakovinu. Postupem času se však kouření
stalo běžné. Dalšímu rozšíření kouření poté
pomohlo vynalezení balícího stroje na cigarety Jamesem Bonsackem v roce 1880.
V roce 1919 byly cigarety již více populární
než doutníky. Až v 70. letech 20. století se
začaly objevovat první studie o závadnosti
kouření.
Zapalovače
Zapalovač byl vynalezen v roce 1816.
První zapalovač byl nazýván „Dobereinerova lampa“. Byl pojmenován po svém tvůrci,
německém chemikovi Johannu Wolfgangu
Dobereinerovi. Jeho zapalovač ale nepoužíval jako palivo butan nebo olej, ale vysoce
explozivní vodík, což z něho činilo poměrně nebezpečnou věc. Dalším rozdílem bylo,
že tyto zapalovače používaly jako katalyzátor platinu místo kamínku křemene nebo
piezoelektrické jiskry. Jednalo se tudíž
o luxusní záležitost. Jen velmi bohatí kuřáci
si mohli dovolit první zapalovače, což je důvod, proč většina kuřáků používala zápalky
ještě velmi dlouho. V roce 1908 byl kamínkový zapalovač zdokonalený a dost malý
na to, aby se vešel i do kapsy.
Žehličky
Žehlička datuje svůj vznik už někdy

k patnáctému století! Do té doby se prádlo
válečkovalo nebo lisovalo. První žehličky
pracovaly na velmi prostém principu. Byly
celokovové ve tvaru připomínajícím chodidlo se špičkou. Žehlička se položila na
rozpálená kamna a nechala se nahřát. Čas
od času se stávalo, že se prádlo při žehlení ušpinilo od nečistot, které se na žehlící
plochu mohly při nahřívání dostat. Proto
se později začaly vyrábět duté žehličky, do
kterých se vkládalo nahřáté tělísko, žhavé
uhlíky, líh; nebo žehličky na plyn (propan
butan). Žehličky podobné těm, které známe dnes, se objevily až začátkem dvacátého století.
A krásné kominické kalendáře na závěr
Na každém kominickém kalendáři bývala
umístěna básnička a věnování od konkrétního kominického mistra či jeho pomocníka s uvedením roku. Kalendáře bývaly tak
krásně vyvedené, že si je hospodyně pro
štěstí nechávaly zarámovat. Věšely je v kuchyni, protože tato komnata platila za centrum rodinného života. Kominické štěstíčko
tak měli na očích všichni členové rodiny
a bylo dobře střeženo. Bývalo také zvykem,
že při vymetání komínů koncem roku rozdával kominík kalendáře s nejrůznějším
přáním. Většinou tam stálo: Hodně štěstí
v novém roce přeje Váš kominík! Jak došlo
k tomu, že si lidé sahají na kominíka? Snad
se pointa tohoto zvyku původně vztahovala k pravdomluvnosti kominíků. Mezi těmi
se traduje, že když Marie Terezie jednou
na zámeckém dvoře potkala dvorního kominíka, zeptala se ho, zda řádně prosmýčil
všechny zámecké komíny, které byly tehdy
průlezné. Jeho kladnou odpověď si nekompromisně na místě ověřila tím, že rukou přejela jeho vestu, a když dlaň zůstala černá,
odpověděla „mouřenínovi“: „Máš štěstí!“
Výstava trvá v dačickém muzeu do 4. září.
Marie Kučerová,
ředitelka
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Léto v knihovně II – www.mkdac.cz
Máme stále otevřeno – půjčte si domů kufřík nebo stolní hru – navštivte naši komunitní zahradu alias letní čítárnu – e-služby.
VÝPŮJČNÍ aneb OTEVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ JE STÁLE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN BEZE ZMĚN! Pondělí, středa, čtvrtek: 8:00
- 11:00 a 12:00 – 17:00 h, pátek: 8:00- 11:00 a 12:00 – 16:00 h.
I přes opravy ma a najdete mezi nimi knížky čtené zná- hovny: srpen – říjen 2016
Peráčku a oko- mými osobnostmi ze všech literárních žánRůzných průzkumů a dotazníků na nás
lí je přístup do rů: detektivky, romány, pohádky, současné útočí průběžně docela dost, nicméně to
knihovny zajištěn. bestsellery aj. Druhou službou je přístup na bez nich bohužel nejde. Proto chci veliMáme skvělé čte- portál www.friendlyvox.cz, což je nový uni- ce poprosit o spolupráci při průzkumu
náře, kteří si i přes kátní webový portál pro nevidomé, který v knihovně. Dotazník je stručný a zabere
různě ohrazené jim přečte e-maily i zprávy, a to i v cizích ja- minimum času, ale jeho výstupy jsou pro
a rozkopané ulice kolem knihovny, k nám zycích. Stačí mít počítač a připojení k inter- nás důležité, takže se nelekněte, když se na
cestu najdou, i když komentáře s tím spo- netu. Je to první komunikační portál určený Vás obrátí pracovnice knihovny s prosbou
jené jsou zajímavé. Nicméně chci uvést, že speciálně pro nevidomé a knihovnice s ním o spolupráci při jeho vyplňování.
firma, která práce provádí, je velice vstřícná zájemce rády seznámí.
Zdeňka Chadimová,
a ochotná a vše jde rychle kupředu.
Průzkum spokojenosti se službami kniředitelka
V minulém čísle Zpravodaje byly
uvedeny některé méně tradiční
Městská knihovna Dačice – DOTAZNÍK – průzkum spokojenosti se službami knihovny - 2016
služby knihovny – půjčování temaDotazník
tických kufříků či her – a služby na
Rádi bychom zkvalitnili a rozšířili služby knihovny. Potřebujeme znát Váš názor, abychom věděli,
webu – nové knihy, prodlužování výkterým směrem se máme ubírat. Získané informace zveřejníme v listopadu letošního roku. Předem
půjček, katalogy – seznamy knih ad.,
děkujeme za Vaše podnětné názory a čas, který nad dotazníkem strávíte …. Vaše knihovna.
nejaktuálnější informace z knihovny
Zaškrtněte, prosím, správnou odpověď
včetně fotografií z akcí najdete na FB
Věk:
knihovny na adrese: https://www.
Jste: muž
žena
facebook.com/Knihovny-v-Dačicích-100325650012936/?fref=ts
Připomínáme letní soutěž knihovna.dacice89@gmail.com do 31. 8. 2016.
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.
Co nabízíme seniorům?
V knihovně si můžete vyzvednout
přihlášku o senior pas, který nabízí
slevy na různé služby, nejen v našem městě. Senioři od 65 let mají registraci v knihovně za pouhých 100
Kč na 12 měsíců, od 75 let je registrace zdarma. Virtuální univerzitu třetího věku (vu3v) studuje v konzultačním středisku při městské knihovně
ve dvou skupinách již 37 studentů
a pro nové zájemce je stále OTEVŘENO. Tématem pro zimní semestr,
který bude začínat na začátku října,
a přihlašovat se budou moci zájemci
v září 2016, bude kurz Genealogie.
Hledáme své předky. Kdo by se chtěl
blíže informovat o celé vu3v, najde
všechny informace na www.e-senior.cz
Mám určitý handicap
Knihovna nabízí zrakově znevýhodněným občanům hned dvě
služby: první je půjčování zvukových knih – najdete je v katalogu
knihovny pod značkou (signaturou)
ZK, máme již více než 500 titulů. Po
potvrzení lékaře je půjčujeme zdar-

V Dačicích či v místních částech:
1) Bydlíte
2/Studujete

3/ Pracujete

4/ Jiné -

A nyní něco o Vás a knihovně
Knihovnu navštěvujete
1) Ano
2) Ne (pokud ne a nehodláte to v budoucnu měnit, nemusíte už na další otázky odpovídat)
Využíváte těchto služeb?
1) Půjčování knih
2) Půjčování časopisů
3) Půjčování e-knih
4) Půjčování her a tematických kufříků
5) Čtení denního tisku a časopisů
6) Služby na webu – www.mkdac.cz – katalogy, prodlužování výpůjček ad…
7) Kopírování
8) Návštěvy odpoledních a podvečerních akcí kulturního charakteru
9) Meziknihovní výpůjční služby – objednávání knih z jiných knihoven
10) Jiné
Jste spokojen/a/ s nabídkou nových knih?
1. Spíše spokojen
2. Spíše nespokojen
Vyhovuje Vám výpůjční doba?
1. Ano
2. Ne – proč? Jak byste ji upravil/a/?
Nyní ta nejdůležitější část o tom, co by se dalo podle Vás změnit (zatrhněte, co byste změnili)
1) Více akcí pro veřejnost – dílny, čtení, besedy, přednášky …
2) Lepší počítačová vybavenost
3) Větší výběr knih
4) Větší výběr časopisů
5) Větší výběr denního tisku
6) Lepší vybavenost zahrady a letní čítárny
7) Samoobslužné kopírování
8) Místo pro kočárky a skříňky na věci
9) Výpůjční doba i přes poledne, bez polední přestávky
10) Jiné (napište, co byste změnili)

Pokud se chcete vyjádřit k jakémukoliv bodu, budeme rádi ….
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Zájmové kroužky v Dačickém Domečku pro školní rok 2016/2017
Zápis do kroužků DDM na školní rok 2016/2017 proběhne od 5. do 9. září v DDM Za Lávkami 273/III, Dačice. Přijďte na
Domeček, těšíme se na vás.
Kromě chuti pracovat v kroužku potřebujete:
• vyplněnou přihlášku (pro každý kroužek jednu) - k vyzvednutí
v DDM nebo na webu, k dispozici pro děti 1. školní den ve škole
• zápisné 1200 Kč + doplatek za každý kroužek (průměrná cena
na hodinu kroužku činí cca 40 Kč!!!)
• dostavit se včas k zápisu – některé kroužky jsou obsazeny
hned první den
Členství v kroužcích DDM přináší tyto výhody: volná účast na
akcích DDM, slevy pobytových akcí v našich zařízeních, pojištění,
zdarma lyžařský vlek v Dolním Radíkově, výrazná sleva na letní
tábory DDM
Volná místa v kroužcích doplňujeme ještě během září a října.
Informace o kroužcích, akcích, noviny i případné změny, fotodokumentaci atd. naleznete na www.ddmjh.cz, tel: 384 422 453,
602 125 597.
BABY KLUB Sluníčko
Pro maminky s malými dětmi, 2 x v týdnu
1. schůzka - 4. 10. v 9:00 h v DDM - Baby club.
VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ KROUŽKY
• Keramika I. (5 - 8 let) - zápis 5. září ve 14:30 h v DDM
• Keramika II. (9 -15 let) - zápis 5. září v 15:00 h v DDM
• Výtvarný ateliér - Pastelka (od 5 let) - zápis 6. září ve 14:30 h v DDM
• Výtvarný ateliér - Bublina (9 - 15 let) - zápis 6. září v 15:00 h v DDM
• Pediková dílna Košíček (9 - 15 let) - zápis 8. září v 16:00 h v DDM
RUKODĚLNÉ KROUŽKY
• Novinka - Papírový modelář (od 1. tříd)
• Cukrové panenky (od 2. tříd)
• Novinka - Háčkování (od 1. tříd)
Zápis všech tří rukodělných kroužků 8. září v 15:30 h v DDM
• Lodní modelář - zápis 8. září v 15:00 h v DDM
SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ KROUŽKY
• Novinka - Míčové hry I. (5 - 7 let) - zápis 5. září od 16:00 h v DDM
• Novinka - Míčové hry II. (8 - 11 let) - zápis 5. září od 16:00 h v DDM
• Gymnastika a sportovní hry (od 1. tříd) - zápis 5. září ve 14:00 h
v DDM
• Přípravka - Mažoretky děti (5 – 7 let) - zápis 7. září ve 14:00 h v DDM
• Novinka – přípravka mažoretky (4 – 6 let) - zápis 6. září v 15:00 h
v DDM
• Mažoretky kadetky (od 7 let) - zápis 5. září ve 14:30 h v DDM
• Mažoretky juniorky (od 10 let) - zápis 6. září ve 14:00 h v DDM
• Mažoretky seniorky (od 14 let) - zápis 6. září ve 14:30 h v DDM
• Novinka – sóloformace - Kroužek je určen všem děvčatům,

která navštěvují kroužek mažoretek a touží po individuálnějším
přístupu a skladbách, které budou tvořeny pouze pro ně (bez
zápisu)
TANEČNÍ KROUŽKY
• Aerobik Pomněnky - začátečníci (4 - 6 let) - zápis 7. září od 16:30 h
v DDM
• Aerobik Sněženky - pokročilí (6 - 8 let) - zápis 7. září od 16:00 h
v DDM
• Aerobik Sedmikrásky (8 - 11 let) - zápis 7. září od 15:30 h v DDM
• Aerobik Slunečnice (11 - 15 let) - zápis 7. září od 15:00 h v DDM
Bližší informace o aerobních kroužcích najdete na www.aerobikdacice.cz
• Novinka - Španělské flamenco (6 - 12 let) - zahajovací schůzka
9. září v 16:00 h v DDM
• Novinka - Orientální tanec pro děti (8 - 12 let) - zahajovací
schůzka 9. září v 16:30 h v DDM
PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ KROUŽKY
• Zookroužek (od 1. tříd) - zápis 9. září ve 14:30 h v DDM
• Novinka - Fotografický kroužek (od 5. tříd) - zápis 9. září v 15:00 h
v DDM
KURZY PRO TEENAGERY A DOSPĚLÁKY
(přesné informace budou zveřejněny v říjnu na našich stránkách
www.ddmjh.cz/dacice)
• Podzimní a jarní keramická dílna
• Podzimní a jarní pediková dílna
• Vánoční aerobní cvičení (zdarma)
• Kurz háčkování (zdarma)
• Kurz anglického jazyka pro prarodiče s vnoučaty (10 lekcí zdarma)
• Dle zájmu i jiné aktivity
Ve školním roce 2016/17 připravujeme tradičně:
• Podzimní a jarní aerobní soustředění na D. Radíkově
• Mikulášskou v baby klubu
• Karnevaly v KD Beseda, v baby klubu a pro MŠ Za Lávkami
• Tanečně pohybovou soutěž ,,Roztančená kostka cukru“
• Tématicky zaměřené dílničky
• Prezentaci na výstavách
• Veřejná vystoupení tanečních kroužků, soutěže, soustředění
• Rozloučení se s kroužky, výlety a určitě spoustu dalších akcí
Na setkání a spolupráci s vámi se budou těšit vedoucí zájmových
kroužků.
Za Domeček Jaroslava Bačáková

--- inzerce ---

--- inzerce ---

Klub seniorů má prázdniny
Pro seniory jsme nachystali dvě přednášky. Při první nám pan
Obrdlík vyprávěl o rybaření v Norsku, kterého se zúčastnil a na druhé jsme se dozvěděli od pana Chňoupka o práci zemědělců.
Těšíme se na 5. září, kdy nám pan Vítězlav Jindra představí svoji
novou knihu Až zabučí aneb bylo nebylo v dějinách Budče.
Přejeme všem krásné léto.
Dana Krtková a Rudolf Hájek
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Cyklistický závod
Okolo jižních Čech 2016
Již popáté budou v jižních Čechách
soutěžit nejlepší evropští cyklisté
v rámci největšího etapového závodu
u nás – Okolo jižních Čech.
Závod se bude konat od
31. srpna do 4. září a letos
je opět součástí UCI Europe Tour. Na start se postaví
25 týmů, což představuje 150 závodníků.
Z národních týmů potvrdily svou účast
například reprezentace Německa a Ruska.
Z kontinentálních týmových stájí Katuscha,
Lotto Soudal či Astana.
Poslední, pátá etapa startuje na Havlíčkově náměstí v Dačicích 4. září v 11:00 h.
Měří 156 km a cílem je již tradičně centrum
Jindřichova Hradce, ulice Klášterská. Prémie budou tentokrát tři sprinterské (Český
Rudolec, Kamenice nad Lipou, Lodhéřov)
a tři vrchařské (Heřmaneč, Černovice, Horní
Radouň). V Jindřichově Hradci cyklisté obkrouží tři okruhy centrem města a v cíli etapy
i celého závodu by měli být cca ve 15:30 h.
Na startu i v cíli bude probíhat vždy 2 hodiny před začátkem resp. koncem etapy kulturní program. Cílové časy jsou orientační,
proto doporučujeme přijít zhruba s 15minutovým předstihem.
Více informací na webu: http://www.
okolojiznichcech.cz/ či našem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/
okolojc.
Partnerem závodu je Město Dačice.
Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s.

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl fotbalu
20. 8.

17:00 h

muži KP

Dačice - Osek

3. 9.

17:00 h

muži KP

Dačice - Hluboká n/V

4. 9.

10:00 h

dorost

Dačice - Meteor Tábor

Oddíl volejbalu:
sobota 13. 8. 2016 od 9:00 h
•

plážový volejbal - turnaj ženských a smíšených dvojic

•

hřiště na koupališti
Město Dačice a TJ Centropen Dačice Vás srdečně zvou na slavnostní zahájení nové fotbalové sezóny

TJ CENTROPEN DAČICE - VÍZKOVA KOZLOVNA
Těšit se můžete na slavné fotbalové osobnosti: Ladislava Vízka,
Jana Bergra, Ivana Haška, Josefa Chovance, Vladimíra Šmicra,
Jiřího Jarošíka, Vráťu Lokvence, Horsta Siegla a další...

Program:
12:00 - 13:30
13:45 - 14:15
14:30 - 14:35
15:00 - 16:45

TJ

CENTROPEN
DAČICE

31. 7. 2
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Dačice - Třešť (utkání dorostu)
Dačice I - Dačice II (utkání přípravek)
vystoupení mažoretek
Dačice - Vízkova Kozlovna
- o přestávce vystoupení mažoretek
- po zápase autogramiáda
Občerstvení zajištěno po celou dobu konání akce
Pro děti bude k dispozici skákací hrad
Vstupné 50 Kč, děti do 10 let zdarma

EXTE

exact technologies

Agrodako s.r.o., Jihlava
Bohumil Tomšů - Auto-Tomex
Čepeka s.r.o.
Elektro Bubeník Dačice
Heiru CZ s.r.o.
Hotel Dyje Dačice
Hron Dačice s.r.o.
Krtkostroj s.r.o.

Pekárna Homolka Dačice
Potraviny Štěpán a syn s.r.o.
Restaurace a hotel Stadion Dačice
Řeznictví-uzenářství Pavel Brtník
Seto s.r.o.
Taxi Mátl
Vinotéka Luboš Strachota

Bilancování fotbalového dorostu
V uplynulé sezóně 2015/2016 se tým dorostu umístil na nelichotivém jedenáctém místě. V jarní části se nám nepodařilo
splnit stanovený cíl, a to umístění ve středu tabulky.
Některé týmy byly přeci jen nad naše síly, i když výsledky v zimní přípravě byly příslibem
k lepšímu konečnému umístění v soutěži. Kádr v uplynulé sezóně tvořilo 20 hráčů ročníků
1997-2000. Po sezóně se s dorosteneckým dresem rozloučilo trio fotbalistů (Jakub Dostál,

Marek Šimánek a Hynek Bican), kterým patří
velký dík za reprezentaci oddílu kopané
a města Dačice. Přejeme jim hodně dalších
úspěchů jak ve sportovním, tak i osobním
životě. I když sezóna nebyla tak úspěšná
jako v předcházejících letech, je potřeba
vyzdvihnout chuť celého týmu pracovat na
vylepšení výsledků a snahu nechat na hřišti
všechny své síly a um. V sezóně se nám
podařilo nasbírat 26 bodů při pasivním
skóre 41:77. Nejlepším střelcem týmu se
s 12 brankami stal Šimon Hric před Markem
Šimánkem, který vstřelil 7 branek. Pro zajímavost v loňské sezóně nastříleli tito hráči
sami 41 branek, což je náš letošní celkový
součet všech vstřelených branek. Produktivita byla totiž to, co nás trápilo v průběhu
celé sezóny. Dalším důležitým aspektem
byla dosti velká obměna kádru. Do nové
sezóny jdeme s cílem na těchto našich
slabinách zapracovat a vrátit dačický dorost tam, kam v posledních letech patřil,
a to do vrchních pater tabulky.
Dušan Lovětínský, hlavní trenér dorostu
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ÍK
VIII. ROČN

15. - 20. srpen 2016

Kancnýřův sad na Palackého náměstí v Dačicích
a od 8:00 h do 18:00 h
Pondělí 15. až pátek 19. srpn
é tvoření, kovářská dílna
ick
m
ra
ke
,
hu
tru
us
so
na
e
ác
- řezbářská tvorba, pr
Hudební podve
čery od 19:00
h
do 22:00 h
Sobota 20. srpna od 14:00
16.8. Almost A
kustic
- předání děl městu, vernisáž
17.8. Ondra K
říž a Jiří Řapek
18.8. Dixie
19.8. Parta sta
rýho Hrouze
Řezbářská show Jaroslava Pe
cháčka
pátek 19.8. v 17:00 h
rychlořežba
sobota 20.8. ve 14:00 h
rychlořežba 2 pilami najednou
Od 15. 8. do 19. 8.
- představení oboru Truhlář - SŠTO Dačice
Ing. Zbyněk Daňhel, Budíškovice 8
tel.: 384 495 128

www.elsun.cz, www.stihl.cz

OPRAVY A PRODEJ

Střední škola

TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
Dačice
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
2. srpna, úterý, 20:00 h
LUCIE: Příběh jedný kapely, dokument, 2D
89 min., česky, vstupné 100 Kč
10. srpna, středa, 18:00 h
DOBA LEDOVÁ: Mamutí drcnutí, anim., 3D
95 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč
12. srpna, pátek, 20:00 h
SEZN@MKA, komedie, 2D
90 min., česky, vstupné 110 Kč
17. srpna, středa, 18:00 h
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ, animovaný, 3D
90 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč
18. srpna, čtvrtek, 20:00 h
UČITELKA, drama, 2D
102 min., česky, vstupné 110 Kč
19. srpna, pátek, 18:00 h
HLEDÁ SE DORY, animovaný, 3D
95 min., český dabing, vstupné 130 Kč

24. srpna, středa, 20:00 h
STAR TREK: Do neznáma, sci-fi, 3D
130 min., české titulky, vstupné 130 Kč

Městské muzeum a galerie
do 4. září

TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE
sběratelská výstava zajímavostí a kuriozit

26. srpna, pátek, 18:00 h
STRAŠIDLA, pohádka, 2D
113 min., česky, vstupné 120 Kč

do 4. září, výstavní chodba

ČESKÁ KANADA - lapidárium věků
výstava fotografií Jiřího Nováka

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

LÉTO POD PAROU

DOPOLEDNÍČEK
klubík pro rodiče s dětmi

aneb dvě parní mašinky v Dačicích

Katolický dům

6. srpna, 7. srpna a 14. srpna
10:00 - 18:00 h

sobota 17. září

ZÁJEZD DO KUTNÉ HORY
za historií do královského města s průvodcem Mgr. Lubomírem Krátkým
odjezd 6:30 h z Dačic, odjezd domů 17:00
- 18:00 h
cena 300 Kč + vstupné (cca 200 Kč)
přihláška a úhrada zálohy: L. Cvrčková, tel:
728 273 598, L. Macků, tel: 724 705 341

parní lokomotiva Jůlinka, nové nádraží,
muzeum drážních předmětů,
pochutiny v bufetu U zlomené nápravy
Parní železnice, Antonínská 75, Dačice
tel: 739 002 280, www.zelezniceplnapary.cz

Kovářské dny Dačice 2016
22. - 25. srpna
denně 9:00 - 16:00 h
Palackého nám. - Kancnýřův sad
9zkušení
9
mistři a mladí tovaryši představí tradiční řemeslo
9výroba
9
ozdobných předmětů, kovářské ztvárnění býka
9středa
9
24. 8. - kování koně
9prezentace
9
školních oborů SOUzas Dačice a ukázky v podání žáků školy:
fruit carving (ozdobné vyřezávání ovoce)
míchání nápojů, sváření kovů
99možnost zkušební jízdy školním elektro malo-traktorem
Město Dačice a hudební skupina Dobrá Pára vás srdečně zvou na:

COUNTRY FEST
Program na hlavní scéně:
15:00 - 16:00 h - Dobrá Pára
17:40 - 18:40 h - SemTam		
20:20 - 21:20 h - Scarabeus		
23:00 - 24:00 h - Dobrá pára

16:20 - 17:20 h - Scarabeus
19:00 - 20:00 h - Dobrá Pára
21:40 - 22:40 h - Druhej dech

Program ve stanu v mezičasech:
Kořeni vod Kořena
Vstupné:
na místě 150 Kč, v předprodeji 120 Kč
děti do 15ti let zdarma
Dobrá Pára*Scarabeus*SemTam*Druhej Dech*Kořeni vod Kořena

Náklad: 3150 výtisků

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

Předprodej:
Infocentrum Dačice (i 10% sleva na Seniorpas), Infocentrum
Slavonice, Potraviny Straka Kunžak, Styl studio Telč
koná se za každého počasí

Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků

zdarma				

Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 8/2016, ročník pátý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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