ČERVEN 2017		

Vydává Město Dačice		

ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím aneb svátek matek
a Den vítězství
Jestlipak víte, že máma se řekne skoro ve všech jazycích téměř stejně? Když tento výraz použijete, bude Vám rozumět Švéd, Číňan i Kyrgyz. Ne nadarmo je slovo
máma mezi prvními, které jsme se po narození naučili. Naše mámy nás ovlivňují
celý život, ba dokonce ještě před tím, než se vůbec narodíme.

Jak velký význam mají mámy v našem životě, jsem si v květnu opět uvědomil hned
několikrát.
Poprvé to bylo, když jsem při oslavě
Dne vítězství citoval z dopisu, který poslal
pan Václav Valenta z Blovic paní Rusecké, a ve kterém líčí poslední dny Františka
Stanislava Ruseckého. František Rusecký
je jedním z těch, kteří zahynuli během
druhé světové války a jejichž jména jsou
uvedena na pomníku v Kancnýřově sadu.
Celým dopisem se prolíná láska Františka k mamince, ke které se v posledních
dnech války vracel a se kterou se už bohužel nesetkal, protože příliš brzy podlehl
následkům svého pobytu v koncentračním

táboře. Jak píše autor dopisu: „Jediné přání Františka Ruseckého, aby zemřel aspoň
v maminčině objetí, kterou přivolával do svého posledního okamžiku bědného života, splněno nebylo. Čtvrtého dne po svém příchodu
do Blovic, před polednem dne 12. dubna František Rusecký tiše skonal.“
Podruhé jsem si připomněl důležitost
našich maminek, když jsme tradičně přáli
ke Dni matek obyvatelkám našeho domu
s pečovatelskou službou.
Když jsem se díval do jejich tváří, tak jsem
si opět uvědomil, jak moc toho musí naše
maminky obětovat kvůli nám, svým dětem.
Současně jsem obdivoval jejich elán, který
je neopouští ani v pokročilém věku.
Zatím naposledy jsem si uvědomil roli
maminek v rodině, když jsem druhou květnovou neděli přál své mamce, mamince
svých dětí a i mamince své ženy právě ke
svátku matek. Naše mámy jsou s námi při
všech důležitých událostech, jako je narození nebo svatba a jsou s námi v dobách
dobrých a hlavně v dobách zlých. A tak si
říkám, co bychom si my, chlapi, počali bez
Vás, našich maminek a manželek.
Dovolte mi, abych závěrem popřál hodně štěstí, hodně trpělivosti a hodně zdraví
všem maminkám, ať už těm dříve narozeným nebo těm úplně čerstvým.
Karel Macků,
starosta
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Připomínka tragické
události z roku 1945
Město Dačice a jednota Československé
obce legionářské mjr. i. m. Václava Vokurky
v Boleticích uspořádaly v sobotu 20. května
na starém hřbitově skromné vzpomínkové
setkání, na kterém byla uctěna památka
šesti dačických občanů, kteří se v prvních
dnech svobody podíleli na odstraňování
nebezpečných pozůstatků války a dne
23. května 1945 tragicky zahynuli při
výbuchu munice u jemnické silnice.
Památku Antonína Bohuslava, Rudolfa
Sobotky, Ladislava Sedláka, Jana Křížka,
Františka Doskočila a Ludvíka Linharta si
společně s pozůstalými a rodinnými příslušníky připomněli představitelé města
a zástupci legionářů.
Naděžda Mastná,
vedoucí OKC
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V předvečer Dne vítězství se konal pietní akt v Kancnýřově sadu
Desítky lidí se zúčastnily pietního aktu, který se pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jana Bartoška konal v neděli 7. května v Kancnýřově sadu na
Palackého náměstí.
Představitelé města a pozvaní hosté si připomněli 72. výročí
ukončení II. světové války. Pozvání přijali také příbuzní a potomci
dačických občanů, kteří v I. a II. světové válce položili za svobodu
svoje životy.
Děkujeme všem, kteří se pietního setkání zúčastnili. Poděkování
patří také MDO ZUŠ Dačice za důstojný hudební doprovod a Vojenskému útvaru J. Hradec a SDH Dačice za prezentaci současné
vojenské a hasičské techniky.
(red)
Farář Jaroslav Pezlar požehnal pomníku obětem světových válek

Starosta Karel Macků a místostarostové Jiří Bašťář a Miloš Novák
Minuta ticha za oběti válečných konfliktů

Místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek s radními
Petrem Nováčkem a Vítězslavem Svobodou

Moderní vojenskou techniku představil veřejnosti vojenský útvar
z Jindřichova Hradce

Za Ministerstvo obrany ČR vzdal čest obětem válek plk. Eduard
Stehlík, modlitbu za padlé pronesl vojenský kaplan

Ukázka vojenské výzbroje a výklad profesionálních vojáků upoutaly pozornost mužů každého věku
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Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 22. dubna přivítal místostarosta města Jiří Baštář společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Patrik Dvořák, Kateřina Lízalová, Eliáš Krechler, Štěpán Pokorný, Ella Tovačovská, Tereza Fojtová,
Marek Vican, Jaroslav Duba a Robin Jeřábek.

Mírový běh
Štafeta Mírového běhu zavítá do Dačic v úterý 13. června, kolem 14:40 h. Setkání mezinárodního týmu běžců a obyvatel Dačic proběhne na Palackého náměstí
v Kancnýřově sadu.
V rámci zastavení vystoupí Mažoretky DDM Dačice, bude vyhlášen
Mírový strom a předání ocenění Posla míru.
Mezinárodní tým běžců nese symbol – mírovou pochodeň, kterou si
cestou předávají statisíce lidí s přáním dobré vůle, míru a přátelství.
Trasa Peace Run 2017 v Evropě startovala 26. března na západním pobřeží Irska a spojí se 7. července s ruskou trasou v Bělorusku.
Markéta Nováčková,
odbor kultury a cestovního ruchu

Rodáci a přátelé Dačicka!
Srdečně Vás zveme

na schůzku rodáků a přátel Dačicka,
kterou svoláváme
na čtvrtek 15. 6. 2017 od 16:00 do 19:00 h
do budovy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR,
místnost Státních aktů, Sněmovní 4.
Pokud znáte dalšího rodáka z Dačic
žijícího v Praze, který by měl zájem se
tohoto setkání zúčastnit,
informujte ho laskavě o konání této
schůzky.
Pro podrobnější informace ohledně setkávání můžete kontaktovat osoby uvedené níže.
koordinátor setkání:				
Ing. Kateřina Marková		
Jana Nováková		
Městský úřad Dačice		
Zenklova 175		
Krajířova 27, Dačice 380 13		
182 00 Praha 8		
e-mail: podatelna@dacice.cz
tel.: 739 076 180		
tel. 384 401 224						

Oldřich Cech
Markušova 1630/69
149 00 Praha 4
tel.: 272 920 770
mobil: 732 821 684
Těšíme se na shledání!

Zápis do Mateřské
školy Dačice
Máme za sebou zápis do mateřské
školy a dobrá zpráva je, že se nám podařilo umístit všechny děti, kterým
byly minimálně 3 roky.
Pro informaci Vám předkládáme několik čísel. Díky
velké snaze ředitelky MŠ se
podařilo dosáhnout toho,
že pro zápis bylo k dispozici 67 volných míst a přijato
bylo v této chvíli 56 dětí
a u jednoho dítěte ještě nebylo rozhodnuto. Ve valné většině případů se děti dostaly
do školky, kterou jim rodiče vybrali.
V současné době je ještě 6 volných míst
v D. Němčicích a 4 místa v Bílkově. Ta byla
všem rodičům nepřijatých dětí nabídnuta
a ti je odmítli.
Zájem o přípravnou třídu projevil pouze
jeden rodič, přičemž pro její zřízení je potřeba minimálně 10 dětí. Na základě těchto
údajů rozhodla rada o nezřizování přípravných tříd na našich základních školách.
S myšlenkou přípravné třídy přišel ředitel ZŠ B. Němcové proto, aby ulevil mateřské škole v případě, že se nepodaří umístit
všechny děti. To byl i jediný důvod, proč by
se zřízením přípravné třídy v případě zájmu
rodičů souhlasil krajský úřad.
Přípravná třída je zřizována především
pro děti ze sociálně slabých rodin a v současné době jsou v Jihočeském kraji pouze
3 přípravné třídy a to v Č. Budějovicích, protože na sídlišti Máj je komunita Romů.
Ještě jednou chci poděkovat paní ředitelce za její nasazení při snaze umístit všechny
děti do mateřské školy a panu řediteli ze ZŠ
B. Němcové za jeho iniciativu.
Karel Macků,
starosta
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Slovo místostarosty

Dnes bych vám chtěl přinést myšlenku, se kterou si už delší dobu pohrávám a myslím, že je na čase ji otevřít více veřejně.
Před několika týdny došlo k poškození pěti objektů v centru města. Tři nemovitosti byly přímo v majetku města. Nyní již známý vandal v časných ranních hodinách posprejoval čelní fasády domů na náměstí.
Díky spolupráci Městské ru sledoval veškeré dění. Kamerový systém
policie Dačice, Policie České by mohl fungovat v tzv. smyčce. Znamená
republiky a majitelů domů se to, že se vše nahrává a archivuje po určipodařilo tohoto vandala do- tou dobu (přibližně 10 dnů) a pokud dojde
pátrat, a to díky záznamům k porušení zákona, může pouze pověřená
z kamer. To mě opět přimělo osoba na písemnou žádost orgánů činných
k myšlence nad potřebností/ v trestním řízení a soudů tato data poskytnepotřebností městského kamerového sys- nout. Pokud si je žádný orgán nevyžádá,
tému u nás v Dačicích a místních částech.
záznam se automaticky přemazává novým.
Zřízení kamerového systému je citlivé O každém poskytnutí záznamu se sepisuje Poničená fasáda čp. 5, z února t. r.
téma. Všechna města v okolí, kde kamerový úřední záznam, který slouží pro kontrolu
systém mají, si prošla diskuzí nad tématem Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiných necítí v bezpečí.
Celý proces zavádění kamerového systézasahování do osobní svobody. Já osob- kontrolních orgánů.
ně jsem příznivcem kamerového systému.
Zde máte přehled z okolních měst, kde mu je běh na delší trať. Je zapotřebí získání
Z profesního hlediska a po několika schůz- jsem se telefonicky dotazoval, zda městský důvěry občanů, že kamerový systém nebukách s policií ČR a se zástupci měst, kde ka- kamerový systém mají zbudován: Slavoni- de zneužit. Další důležitou podmínkou je,
merový systém mají, se vše jeví jako přínos- ce 14 kamer, Jemnice 5 kamer, Telč 14 ka- že pořízením kamerového systému budou
né pro zvýšení bezpečnosti občanů.
mer, Strmilov 8 kamer, Studená 10 kamer, zachována všechna práva občanů. NásleKamery nejsou represivní složkou, ale Moravské Budějovice 18 kamer. Ve všech duje získání povolení od státních úřadů
preventivní. Kamery nejsou tajnou sou- zmíněných městech se snížila kriminalita a v neposlední řadě také zajištění finanččástí života, ale jejich umístění je veřejné a zvýšila se objasněnost při šetření případů. ních prostředků. Jak jsem již výše uvedl,
a místa jsou zveřejněna. Jako strážník vím, Všechna uvedená města začala s monito- v okolních městech, kde kamery jsou, tak
že policisté v Dačicích nemohou obsáh- rováním center, kde je největší kumulace pomáhají. Nabízí se otázka k diskuzi - chcenout celý katastr, a to hlavně v nočních ho- lidí a také monitorovala ulice vedoucí ven me v našem městě zvýšit bezpečnost výše
dinách. Právě v tomto ohledu by technika z měst. Na požadavky místních obyvatel zmíněným opatřením?
Miloš Novák,
velmi pomohla. Nechtěl bych, aby u kame- města reagují a rozšiřují počet kamer i např.
místostarosta
rového systému seděl strážník a na monito- na veřejná parkoviště a místa, kde se lidé

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

Rada města na své 74. schůzi konané
26. 4. 2017 mimo jiné:
• vzala na vědomí Zprávu o činnosti odboru
vnitřních věcí Městského úřadu Dačice
a Komise k projednávání přestupků města
Dačice na úseku zákona o přestupcích za
rok 2016,
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace ve výši 25.000 Kč na
realizaci projektu Fest Band Dačice 2017
uzavíranou mezi Jihočeským krajem
a městem Dačice,
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace ve výši 30.000 Kč na
realizaci projektu Za dačickou kostku
cukru 2017 uzavíranou mezi Jihočeským
krajem a městem Dačice,
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace ve výši 17.000 Kč na
realizaci projektu Dačické kejklování
2017 uzavíranou mezi Jihočeským krajem
a městem Dačice,
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku na projekt Fest
Band Dačice 2017 ve výši 15.000 Kč
uzavíranou mezi Nadací Život umělce
a městem Dačice,
• schválila   uzavření smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku na projekt Za
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dačickou kostku cukru 2017 ve výši
29.000 Kč uzavíranou mezi Nadací Život
umělce a městem Dačice,
• schválila rozpočtové opatření č. 10/2017
v těchto objemech: příjmy 623.412,50
Kč, výdaje 572.944,50 Kč, financování
-50.468,50 Kč,
• vzala na vědomí výsledek hospodaření
města za I. čtvrtletí roku 2017:
přebytek rozpočtu ve výši 9.146.810,94
Kč, financování celkem ve výši
-9.146.810,94 Kč (z toho: splátky jistin
přijatých úvěrů a půjček -583.500,00
Kč, změna stavu prostředků na účtech
-7.885.228,61 Kč, operace, které nejsou
příjmy/výdaje -678.082,33 Kč.
Rada města na své 75. schůzi konané
2. 5. 2017:

•

•

•

•

• schválila uzavření plánovací smlouvy ZTV
Nivy I.
Rada města na své 76. schůzi konané
10. 5. 2017 mimo jiné:
• schválila uzavření smlouvy s Jihočeským
krajem o poskytnutí dotace ve výši
3.000.000 Kč na realizaci projektu „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice“,
• schválila vyhlášení výběrového řízení s ná-

•

zvem „Bezbariérový výtah pro Základní
školu Dačice, B. Němcové 213“ včetně
předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
schválila rozpočtové opatření č. 11/2017
v těchto objemech: příjmy 934.485,00
Kč, výdaje 901.485,00 Kč, financování
-33.000,00 Kč,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Oprava chodníků a komunikace v ulici A. Dvořáka v Dačicích“ včetně
harmonogramu veřejné zakázky malého
rozsahu,
schválila zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok
2016 (hospodářský výsledek – zisk ve výši
132.857,61 Kč),
schválila řádnou účetní uzávěrku
společnosti Technické služby Dačice
s. r. o. za rok 2016 (hospodářský výsledek
– zisk ve výši 336.550,82 Kč),
schválila vyvěšení moravské vlajky
na budově radnice v Dačicích dne
5. července 2017.

Pojďte se starostou na kus řeči

Kde? Restaurace U Koníčka
Kdy? 23. června 2017 V kolik? od 17:00 h

popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

www.dacice.cz

Co je nového v investicích města
Investice tvoří důležitou položku rozpočtu a dotýkají se většinou široké skupiny obyvatel. Cílem tohoto sloupku je poskytovat
čtenářům zpravodaje věcný přehled o připravovaných, probíhajících i dokončených investičních akcích. Uživatele facebooku,
které zajímá dění ve městě, zveme ke sledování skupiny Investice města Dačice 2017.
PŘIPRAVUJEME:
• Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích – projekt řeší přístavbu nové
budovy a půdní vestavbu stávající budovy ZŠ Komenského. Celkové investiční
náklady jsou necelých 44 mil. Kč. Město
požádalo o dotaci ve výši 90 % z IROP, ta
byla po formální stránce vyhodnocena
jako přijatelná, tudíž v případě, že bude
schválena, bude stát celá přístavba město do 5 mil. Kč.
• Rekonstrukce MŠ Za Lávkami - primárním přínosem projektu je zvýšení kapacity mateřské školy. Zastupitelstvo města
schválilo 10. 4. 2017 přijetí dotace a financování celé akce. Odhadované náklady
jsou ve výši 56,5 mil. Kč, výše dotace činí
více jak 49,8 mil. Kč. V současné době běží
výběrové řízení na dodavatele, je schválena komise pro otevírání obálek a hodnocení a harmonogram výběrového řízení.
• Snížení energetické náročnosti MŠ Bílkov – realizace je plánovaná na období
letních prázdnin. Rada města schválila
uzavření smlouvy o dílo s firmou Brtník,

Peč za 1.279.908,40 Kč s DPH s termínem
dokončení do 31. 8. 2017.
REALIZUJEME:
• Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček v Dačicích II. etapa – právě probíhající práce zahrnují
rekonstrukci ulic Na Jordánku, dolní část
Pantočkovy ulice a spojnice Na Jordánku a Na Sádkách, odvodnění, kanalizaci,
veřejné osvětlení, HDPE trubky a vynucené překládky inženýrských sítí. Stavbu
provádí firma SATES ČECHY s.r.o. za nabídkovou cenu 3.847.575,22 Kč bez DPH
s termínem realizace do 31. 7. 2017. V této
investiční akci se nám povedlo výběrovým řízením cenu ponížit o cca 45 %.
• Výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice - na stavbu byla zajištěna dotace od
GŘ HZS ve výši 4,5 mil. Kč, úspěšná byla
i žádost podaná na Jč. kraj, který městu
schválil na tuto akci 3 mil. Kč. O stavbu hasičárny se ve výběrovém řízení ucházelo
11 firem. Rada schválila přidělení zakázky
uchazeči STAVING Studená, spol. s r. o. za

nabídkovou cenu 12.238.066,54 Kč bez
DPH (včetně rezervy ve výši 500 tis. Kč)
s termínem dokončení 16. 11. 2017.
DOKONČILI JSME:
• Zřízení lesní naučné
stezky Kázek – dodávku
a montáž interaktivních a
pevných naučných tabulí
včetně jejich grafického
zpracování a dodávky mobilní aplikace
pro chytré telefony realizoval na základě uzavřené smlouvy vítězný uchazeč
Mgr. Adam Kout za celkovou nabídkovou
cenu 347.270 Kč včetně DPH. Naučná
stezka hajného Kázka byla dokončena
30. 4. 2017. Na realizaci stavby se podařilo
získat dotaci ve výši 100 % vynaložených
nákladů.
• Obnova herních prvků na dětských
hřištích – výměna herních prvků probíhá
pravidelně a letos je na řadě Prostřední
Vydří a Malý Pěčín. Smlouva byla uzavřena s firmou Dřevoslav s.r.o. za 104.900 Kč
bez DPH a realizace proběhla v květnu.
(red)

Dačice mají nový naučný okruh - Stezku hajného Kázka
Tento lesní naučný úsek je určený zejména pro děti a nachází se v lese zvláštního určení, který nese název Kázek. Někteří
občané města Dačice možná tuší, že se tento lesík nachází na severním okraji města za bývalou „rasovnou“.
aplikace je zdarma ke stažení obvyklým
způsobem (Google Play, App Store). Pro pohodlné ovládání funguje i v offline režimu.
Připojení k internetu je potřeba pouze pro
stažení aplikace do mobilního telefonu.
Přijměte naše pozvání a navštivte naučnou stezku hajného Kázka, která zpříjemní
vycházku jak jednotlivci, tak celé rodině.
Vyznačení naučné stezky v Kázku bylo
podpořeno dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 100 % celkových nákladů.
Kateřina Píšová, odbor dotací a investic

Zastupitelstvo města

se sejde na svém 17. zasedání
21. 6. 2017 v 17:00 h v hlavním sále
Kulturního domu Beseda.
Hlavním bodem programu bude
závěrečný účet města za rok 2016.

Zdejší místo slouží jako příjemná vycházková lokalita místních občanů a v dubnu letošního roku bylo obohaceno o zcela nový
naučný okruh, který je dlouhý přibližně
4 km a obsahuje celkem 8 zastavení s tematickým zaměřením lesního hospodářství,
fauny a flóry lesa - zejména se jedná o dřeviny, lesní hmyz, ptáky, savce, houby a rostliny. Každý návštěvník se může těšit nejen

na interaktivní tabule, ale i prvky spojené
se zábavou, jako je například doskočiště, fotostěna, pexeso a dendrofon. Celý naučný
okruh je pro lepší orientaci v lese vyznačen
obrázky smrku na kmenech stromů.
Nejen proto, že si dnešní doba neustále žádá používání moderní techniky, byla
pro naučnou stezku hajného Kázka zprovozněna aplikace pro chytré telefony. Tato

ČEVAK a. s. informuje

V měsících červen, červenec, srpen
proběhnou odečty vodoměrů
v Dačicích a v místních částech
zaměstnankyní paní Magyarovou,
tel.: 734 518 303, magy.m@seznam.cz
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Co přinesl průzkum dačického podzemí
Průzkum dačického podzemí, který prováděla firma Geo-cz, s.r.o, ve spolupráci
s NPÚ České Budějovice, Naší historie z. s., Správou jeskyní ČR a s Mgr. Pavlem Urbanem, pracovníkem odboru kultury a cestovního ruchu, přinesl závažná zjištění
jak z bezpečnostního tak historického hlediska. Na jeho závěry budou navazovat
kroky vedoucí k minimalizaci potenciálního nebezpečí, které se zde v souvislosti
se stavem některých podzemních a sklepních prostor vyskytují, a s výsledky průzkumu bude seznámena také široká veřejnost.
vždy rozměrné první podzemní podlaží,
ze kterého jsou vyhloubeny jednotlivé lochy (případně chodby s rozrážkami
do stran) ražené ve sprašových hlínách
a zpevněné zpravidla kamennou klenbou, které tvoří druhé podzemní podlaží
a často vycházejí i mimo půdorys vlastního
objektu.
Co nejzásadnějšího tedy průzkum dačického podzemí přinesl?
Průzkum probíhal ve třech etapách, kte- • zaznamenal nebezpečné kaverny ve
sklepech dvou objektů – tato místa je
ré v sobě zahrnovaly digitalizaci analogové
potřeba zajistit, aby nedošlo k nebezpečdokumentace podzemních objektů z předným propadům
chozích let a dostupných historických plánů města, dokumentování a geodetické • jednoznačně potvrdil, že se pod Palackého náměstím nalézají další neprozkouzaměření jednotlivých sklepů, zaznamenámané duté prostory
ní všech míst, kde dochází (případně může
dojít) k projevům podzemních objektů na • vyloučil existenci předpokládaných páteřních štol, které by jednotlivé sklepy
povrchu a míst, kde lze očekávat dosud nepropojovaly a odváděly vodu do Dyje,
známé prostory. Byla sbírána data o úrovni
propady, které byly v minulosti zaznamea stavu geologického podloží, inženýrských
nány při různých stavebních aktivitách,
sítí, na podezřelých místech ve sklepích
lze označit za pozůstatek mělce založené
bylo provedeno celkem 35 průzkumných
a zaniklé barokní kanalizace
vrtů o průměru od 6 do 12 mm.
Práce probíhaly v oblasti Palackého ná- • vyvrátil domněnky o existenci neznámé
chodby, která měla vycházet ze studny
městí, ve farním kostele sv. Vavřince a v
směrem k Palackému náměstí
prostoru 27,5 m hluboké studny v jednom
z objektů v Soustružnické ulici. Cílem bylo • potvrdil existenci neznámých spodních
pater sklepů v některých objektech nebo
přesné zmapování známých podzemních
v nich potvrdil výskyt dutých prostor za
dutin, které vycházejí pod veřejný prostor,
stávajícími zazdívkami
posouzení stavu podzemí a snaha o zjištění
dalších, dosud neznámých, sklepů, případ- • lokalizoval zatím neprozkoumané dutiny
v kostele sv. Vavřince, které doporučuje
ně potvrzení nebo vyvrácení domněnky
ověřit nedestruktivním kamerovým průo existenci páteřních štol, které z histozkumem
rického podzemí odváděly vodu do Dyje.
Konkrétní objekty byly voleny podle doho- • dal doporučení naplánovat v domech, ve
kterých nebylo možné v roce 2016 průdy s majiteli domů a prioritně se řešily také
zkum provést, tyto práce na další etapu
objekty, které jednoznačně vycházely vně
Při průzkumu byl rovněž zaměřen sklep
půdorysu budov, to znamená do prostoru
v jednom z měšťanských domů na Palackénáměstí nebo přilehlých ulic.
Během průzkumu bylo u budov sledo- ho náměstí, který odborní pracovníci oznaváno statické narušení i stav spodní vody. čili za zcela mimořádné dílo, kterých se na
Jako určité nebezpečí do budoucna byly území celé naší republiky příliš nevyskytushledány čelby jednotlivých lochů, které je. S tím, o jaký sklep se jedná, čím je tak
nejsou ukončené zazdívkou. Všechny skle- unikátní, stejně jako s dalšími zajímavostmi
py spodní úrovně (tedy 2. podzemní podla- a detaily průzkumu se může široká veřejží) jsou totiž raženy v měkkých sprašových nost seznámit na přednášce, kterou přihlínách, které mají tendenci se při deštích pravujeme na červen, případně září tohoto
a jarních táních rozplavovat do volných roku.
Na závěr bych chtěla za město Dačice
prostor. Ve dvou případech byla zaměřena
moc poděkovat všem majitelům soukromísta, kde je toto riziko již velmi aktuální.
Po kompletaci digitální mapy se uká- mých objektů, kteří umožnili vstup do
zalo, že podzemí historického jádra Dačic sklepních prostor, i díky jejich vstřícnému
tvoří sklepní prostory domů, které nejsou přístupu máme k dispozici nové obsáhlé invzájemně propojeny žádným systémem formace o stavu dačického podzemí v cenchodeb. Takováto situace se nijak nevy- trální části města.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
myká tomu, co je známé z ostatních hiskultury a cestovního ruchu
torických měst v ČR. V půdorysu domu je
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Právě opravujeme

Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Počínaje
červnovým vydáním zpravodaje o ní
budeme přinášet na tomto místě pravidelné informace. Pro průběžný a stále
aktuální přehled o tom, co se kde spravuje, doporučujeme sledovat skupinu
Opravy města Dačice 2017 vytvořenou
na facebooku.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava povrchu ulice Soukenická –
v letošním roce jsou v rozpočtu města alokovány prostředky na dokončení opravy
povrchů v této ulici. V rámci opravy dojde
k přeložení stávajícího krytu z žulových
kostek a výškové úpravě některých armatur.
Očištění oválu na sportovním stadionu – jedná se o hloubkové čištění oválu na
městském stadionu s cílem zajistit potřebnou propustnost povrchu.
REALIZUJEME:
Rekonstrukce části ulice Antonína
Dvořáka - oprava bude probíhat v červnu
až září. V návaznosti na akci společnosti
Teplospol a.s., která provede opravu teplovodu, bude město realizovat opravu chodníků a vozovky – konkrétně opravu krytu
vozovky v úseku mezi křižovatkou s ulicí
Jiráskova a křižovatkou s ulicí Dlouhá, ve
stejném úseku budou opraveny chodníky
kolem panelových domů až po křižovatku
s ul. B. Němcové. Chodníky u paneláků se
na základě opakujících požadavků výškově
upraví tak, aby byl vstup bezbariérový.
Oprava chodníku ve Velkém Pěčíně
– opravuje se kryt chodníku vedoucího podél pravé strany vozovky od kolejí směrem
na Malý Pěčín.
DOKONČILI JSME:
Oprava komunikací v ul. Mládežnická
– v rámci stavby byl opraven povrch vozovky i chodníku v části ulice.
Oprava chodníku v Tyršově ulici
– v rámci opravy povrchu vozovky, která
proběhla v roce 2016, došlo ke změně výškového osazení obrub u chodníku v části ulice.
V květnu 2017 byl proto chodník přiléhající
k těmto obrubám výškově upraven.
Oprava cesty Hradišťko – Chlumec
– byla provedena oprava povrchu komunikace za použití asfaltobetonového recyklátu. Komplexní opravy se komunikace dočká
v rámci pozemkových úprav pro k. ú. Chlumec u Dačic.
Oprava budovy občanské komise
v Borku – byla zrekonstruovaná společná
místnost a kuchyňka, bylo opraveno vlhké
zdivo, elektroinstalace, podlahy atd.
Výměna pískoviště ve Velkém Pěčíně –
stávající nevyhovující pískoviště u budovy
občanské komise bylo nahrazeno novým
pískovištěm, které odpovídá současným
normám.
(red)
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Ukliďme Dačicko

dobrovolníci sesbírali přes 1,1 tuny odpadu
Likvidace černých skládek, sesbírání odpadků a zkrášlení
okolí, ve kterém žijeme. To byl cíl dalšího ročníku celorepublikové akce Ukliďme Česko. Jak sdělil starosta Dačic Karel Macků: „V Dačicích jsme se k této úklidové akci zapojili
prostřednictvím projektu Zdravé město Dačice ve spolupráci se společností FCC Dačice. V termínu od 8. do 23. dubna
probíhal úklid na území města Dačice a místních částí. Za
tuto dobu se podařilo dobrovolníkům sesbírat neskutečných
1135 kilogramů nepořádku.“
Přehled organizovaných úklidů a množství sesbíraného odpadu:
Město Dačice - 450 kg, Hostkovice - 260 kg, Malý
Pěčín - občané - 150 kg, Hradišťko - 60 kg, THK Dačice - 150 kg, Dolní Němčice - 20 kg, Chlumec - 45 kg,
celkem - 1135 kg.
Výše uvedený seznam organizátorů dokládá to, že se dokáže
domluvit a sejít parta lidí, která se s dobrým úmyslem a dobrou
náladou postará o to, abychom si dokázali užívat nastupující jaro
v plných barvách bez odhozeného nepořádku. „Uvědomujeme si,
že se našla i řada lidí, kteří neorganizovaně vzali tašku a posbírali
nepořádek v místech, kam rádi chodívají na procházky, za což moc
děkujeme“, doplnil starosta.
Jak uvedl jednatel společnosti FCC Dačice Radim Kolář: „Vzhledem k tomu, že jsme se při svážení posbíraného nepořádku často
setkávali s odhozenými pneumatikami, chtěli bychom upozornit,
že každý občan s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech
může využít Sběrný dvůr společnosti FCC Dačice v ulici U Stadionu
50/V. Zde mohou lidé bezplatně odevzdávat pneumatiky, elektrozařízení či další objemný odpad.“
„Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a energii, kterou
do úklidové práce vložili. Velké poděkování za organizační zajištění patří samozřejmě společnosti FCC Dačice, která poskytla pytle
k úklidu a zajistila svoz sesbíraného nepořádku“, uzavřel starosta.
Ilona Brabencová, koordinátorka Zdravého města Dačice
Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci červnu 2017 budou dne 9. 6. 2017 a 23. 6. 2017.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I
– Dům s pečovatelskou službou, od 8.00 do 14.00 hod.

Infocentrum Dačice

tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Sezónní otevírací doba: platí od 1. 6. 2017
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
sobota + neděle + svátky
(pouze 1. 7. - 31. 8.) 9:30 - 15:00 h

Dopravní soutěž cyklistů
Dne 11. května 2017 proběhlo v Dačicích oblastní kolo
soutěže mladých cyklistů, které v rámci dopravní výchovy
dětí uspořádal Městský úřad Dačice a Dům dětí v Dačicích ve
spolupráci s Policií ČR, dopravní policií Jindřichův Hradec,
Městskou policií Dačice, Českým červeným křížem, oblastním spolkem v Jindřichově Hradci. Soutěž se uskutečnila
v objektech Domu dětí a přilehlém okolí.

Žáci a žákyně 5. až 9. tříd základních škol z Českého Rudolce,
Dačic, Slavonic, Starého Hobzí a Studené soutěžící ve smíšených
čtyřčlenných družstvech ve dvou věkových kategoriích, změřili síly
v teoretických znalostech silničního provozu, poskytnutí první pomoci, jízdě zručnosti a jízdě po veřejných komunikacích.
Soutěž skončila s těmito výsledky:
kategorie I. (věk 10 - 12 let)
1. ZŠ Dačice Komenského, 2. ZŠ Staré Hobzí, 3. ZŠ Dačice B. Němcové, 4. ZŠ Slavonice, 5. ZŠ Studená
kategorie II. (věk 13 - 15 let)
1. ZŠ Staré Hobzí, 2. ZŠ Dačice Komenského, 3. ZŠ Slavonice, 4. ZŠ
Český Rudolec, 5. ZŠ Studená, 6. ZŠ Dačice B. Němcové
Družstva, která se umístila na 1. až 3. místě, postupují do okresního kola, které se uskuteční 17. května 2017 v Jindřichově Hradci.
Michael Novák, odbor dopravy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení volného místa
- právník zástup mateřské a rodičovské dovolené
Zájemci se mohou přihlásit do 30. 6. 2017
formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Další informace na úřední desce nebo na www.dacice.cz.
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Návratem do pravěku
byl oslaven Den Země

Byl to boj
o pneumatiku

Ve spolupráci Zdravého města Dačice a Ma21, FCC Dačice a MŠ
ZA LÁVKAMI byl oslaven Den Země za velmi nevlídného počasí.
I přesto v prostorách mateřské školky byla zábava veliká.
Rodiče s dětmi se na pár hodin vrátili do
doby ledové a vyzkoušeli si, jak bylo těžké
v pravěku žít – například ulovit si mamuta
vlastnoručně vyrobeným oštěpem, skákat po kamenech mezi tekoucí lávou, zazpívat si s ostatními pravěkými lidmi jejich
písničky za rytmu bubínků a jiných pravěkých nástrojů. Dále byla možnost soutěžit
i se společností FCC Dačice, která měla
připraveny k hraní popelnice nejen na tříděný odpad. S popelnicí mohly děti projít slalomovou dráhu nebo si vyzkoušet
správné vytřídění odpadu. Soutěže byly
velmi sofistikovaně připravené a pobavily
nejen děti, ale i jejich rodiče. Zkrátka zábavy bylo víc než dost a určitě se oslava
Dne Země za hojné účasti velmi vydařila
i přes nepřízeň počasí.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

Rozkvetlé Dačice 2017
Město Dačice vyhlašuje další ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu
oken, balkónů, teras, lodžií, předzahrádek či okolí domu. Zapojit se do soutěže je
možné od 1. června do 31. srpna.
Soutěžíme v kategoriích:
• Rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
• Rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
• Úprava předzahrádky/okolí domu
Ze soutěžních pravidel: soutěž je určena
pro obyvatele Dačic a místních částí; květinová výzdoba musí být viditelná z veřejně
přístupných míst; soutěžící doručí vyplněnou přihlášku na odbor kultury a cestovního ruchu, Palackého náměstí 1/I nebo ji
zašle elektronicky na kultura@dacice.cz;

"

hodnotí se estetické hledisko, kompoziční
uspořádání, barevnost a nápaditost; komise vyhlásí v září v každé kategorii první tři
místa, za která obdrží vítězové poukázky na
nákup zahradnického zboží a potřeb v hodnotě 1 500 Kč, 1 000 Kč nebo 500 Kč.
Úplné znění pravidel včetně přihlášky je
k dispozici na Infocentru Dačice nebo na
městském webu v záložce Rozkvetlé Dačice 2017. Více informací také na telefonu
384 401 275.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

"

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

Přihláška do soutěže Rozkvetlé Dačice 2017
Jméno a příjmení přihlášeného: …………………………………….....................................
Adresa: ………………………………………………………...…………………...................
Telefon: …………………………................ E-mail: …………………………...…………...
kategorie (zaškrtnout):
Rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
Rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
Úprava předzahrádky/okolí domu

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

Již druhým rokem se obyvatelé Dolních Němčic zúčastnili celorepublikového projektu Ukliďme Česko.

V neděli 23. dubna nám sice počasí vůbec nepřálo, ale i tak to některé neodradilo
a vydali se na přátelskou procházku s pytli
a v rukavicích sbírat odpadky v obci a okolí.
Děti se předháněly, kdo svůj pytel víc naplní a největší radost měly z nalezené pneumatiky, kterou si každý chtěl odnést domů.
Takže se o ni strhl nekompromisní boj. Brzy
však pochopily, že takto stará pneumatika
nepatří ani do křoví a ani domů, ale do sběrného dvora. Celkem ovšem odpadků moc
nebylo, takže pochvala a díky patří všem
lidem, kteří odpadky vyhazují pouze do
míst pro ně určených, a proto máme čisté
Němčice i okolí. Za účast děkuje Tvořílek.
Kateřina Bartošová

Jockey Club
Malý Pěčín
nabízí příměstské tábory
pro děti od 6 - 15 let.
Nabízíme:
Zkušené koně a poníky
Celodenní pohybové aktivity
Pravidelná strava 3x denně + pitný režim
Termíny:
1. turnus: 17. 7. - 21. 7. 2017
2. turnus: 7. 8. - 11. 8. 2017
Cena:
2 500 Kč
Turnus je omezen počtem 12 dětí.
Kontakt:
JC Malý Pěčín
Ing. Zdeňka Koutná, tel.: 723 884 468
email: JCMP@seznam.cz
www.JCMP.cz,
FB - Jockey Club Malý Pěčín

www.dacice.cz

Kino Dačice

Dačické íčko bude soutěžit
o přízeň svých návštěvníků

V červnu si v kině vybere opravdu každý. Blíží se nám začátek léta a i ten bude v dačickém kině plný zajímavých akcí.
První červnová projekce bude patřit především malým návštěvníkům.
Při příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme si pro ně připravili animovanou dobrodružnou projekci Příšerky pod hladinou. Ta
bude navíc doplněna o slosování vstupenek, takže kromě filmového zážitku si děti mohou odnést také některou z cen. Pro větší diváky pak chystáme především nové pokračování kultovního sci-fi
thrilleru režiséra Ridley Scotta Vetřelec: Covenant. Do světa bohů
a monster nás pak zavede dobrodružná Mumie. A nejen příznivci stejnojmenného seriálu z 90. let se pak mohou těšit na filmové
zpracování legendární Pobřežní hlídky, která však, oproti své seriálové podobě, dostala nejenom nové hlavní postavy, ale stala se z ní
řízná akční komedie, které nejsou svatí ani utopenci.
Úplně jiný filmový žánr pak zastupuje československá komedie
z roku 1955 s Jaroslavem Marvanem a Oldřichem Novým, a to nesmrtelná Hudba z Marsu, na jejíž projekci se můžete přijít do našeho kina zdarma podívat v rámci zahájení slavností orchestrů Fest
Band Dačice už v pátek 23. června od 19 hodin.
Na konec školního roku máme připraveno něco pro úplně celou rodinu - na plátna kin se totiž vrací animovaný film Auta 3
a s ním také pokračování dobrodružství oblíbeného závodníka
Bleska McQueena a jeho kamarádů.
Více o připravovaném programu se dozvíte na webu:
www.kinodacice.cz, kde si můžete rezervovat také vstupenky.
Milan Krotký, Kino Dačice

Od 20. června do 31. srpna 2017 se bude Infocentrum Dačice ucházet o přízeň svých klientů a návštěvníků v internetové prestižní anketě Informační centrum roku 2017.
Anketu, která nabídne široké laické i odborné veřejnosti možnost
preferovat „své“ oblíbené íčko, pořádají redakce časopisu KAM po
Česku a Asociace turistických informačních center ČR.
Naše dačické infocentrum se snaží v poskytovaných službách
jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům z řad turistů, dodržovat všechny stanovené standardy na vysoké úrovni a svoje služby
neustále rozšiřovat, sledovat aktuální trendy, pružně reagovat na
požadavky a každoročně přinášet klientům novinky z oblasti propagace a turistického servisu.
V případě, že jste s našimi službami spokojeni, budeme rádi,
když nás podpoříte hlasováním v anketě, která bude přístupná od
20. června na webové adrese www.kampocesku.cz.
Na vaši návštěvu našeho infocentra se za celý kolektiv těší
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Odbor správy budov MěÚ Dačice

zasílá nájemcům městských bytů každoročně přeplatky z vyúčtování v měsíci červnu přes poukázky „B“. V letošním roce nabídl
nově nájemcům městských bytů možnost vrácení přeplatků
na jejich bankovní účty. Pokud o tento typ vrácení přeplatků
bude zájem, proběhne i v příštích letech.
Martina Bénová, vedoucí OSB

Kateřina Bartošová radní

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU

O rekonstrukci mateřské školy Za Lávkami a o poskytnutí
dotace na její realizaci již kolegové informovali. Já bych chtěla za tuto dobře odvedenou práci poděkovat všem, kdo se na
ní podíleli.

Byt č. 5 v domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích
o velikosti 2+1, 69,04 m2
Konečný termín pro podání žádostí: 9. 6. 2017 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 4 v domě 87/II, ul. U Nemocnice v Dačicích
o velikosti 3+1, 129,94 m2
Konečný termín pro podání žádostí: 9. 6. 2017 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

Infocentrum Dačice

tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Nová zásilka sběratelských a upomínkových předmětů
- magnetky, štítky na hůl, turistické vizitky a známky,
svíčky, keramika s motivy Dačic a kostky cukru

včetně přípravy na některé zkoušky

Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com

--- inzerce ---

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

Díky patří i paní ředitelce MŠ Dačice a jejímu kolektivu. Jsem ráda, že se podařilo umístit
všechny děti ze školky Za Lávkami a ještě jim
vyhovět při výběru pracovišť MŠ Dačice. Pozitivní zprávou také je, že se podařilo při květnovém zápisu do mateřské školy umístit i nové
dačické děti starší tří let.
V Dačicích máme jistě dobře vedená školská zařízení. O to víc
mě mrzí, že rada města nevyhověla žádosti ředitele ZŠ B. Němcové
o zřízení přípravné třídy.
Za sebe musím říci, že se mi tato myšlenka líbila od začátku.
Třída by byla vhodná jak pro děti s odkladem, tak pro předškoláky.
Rozhodnutí by záviselo na rodičích či doporučení odborníků.
Ze strany kraje bylo předem avizováno, že by přípravnou třídu
podpořilo pouze na jeden rok, a to právě po dobu rekonstrukce
mateřské školy Za Lávkami. Bohužel mé sympatie k tomuto projektu
nesdíleli kolegové radní, i když nejprve nebyl nikdo proti, aby pan
ředitel začal zjišťovat zájem rodičů o tuto třídu. ZŠ Komenského
informovala radu města, že rodiče dětí u zápisu na této škole
o nabízenou možnost předškolního vzdělání zájem neměli. Na ZŠ
B. Němcové při zápisu pár rodin zájem projevilo. Ihned poté byl
na radě města většinově odhlasován nesouhlas s tímto projektem.
Říkám opakovaně a znovu, že zamítnutí zřízení přípravné třídy ze
strany rady města bylo předčasné, neboť stačilo nechat všechny
rodiče lépe obeznámit s touto možností a dát tak projektu šanci.
Nejde přece o to, kdo s touto žádostí přišel, nebo kde měla být třída
zřízena, ale je podle mého škoda, že tato příležitost nedostala více
prostoru, protože rozhodně nesouhlasím s argumentem, že je to
podivný experiment.
Kateřina Bartošová, radní
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www.dacice.cz
Bouře ve sklenici vody
nesmyslně přerostla ve vládní krizi
V současné době je situace na politické scéně České republiky každým dnem jiná. A návrat ke stabilitě se zbytečně prodlužuje. Považuji to za chybu. Ano, alarmujícím problémem
je otázka odposlechů, politických manipulací, ovlivňování
živých spisů a jiné (Čapí hnízdo a korunové dluhopisy nevyjímaje). Toto vyžaduje prošetření orgány Policie ČR a nápravu,
která je v rukou a kompetenci premiéra vlády. Za politickou
scénu a jako její člen bych ale jako zásadní dnes viděl zklidnění vášní a emocí a obnovu konstruktivního politického
prostředí.
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Je zkušenost nepřenosná?
„A Miloši, až budeš učit a nejen učit, tak si pamatuj, že zkušenost je nepřenosná.“ To jsou slova, mého bývalého výborného učitele fyziky a hudebníka Bohumila Noska. Mockrát
za život jsem si na jeho slova vzpomněl, mockrát za život
jsem si uvědomil, že nedbaje rad jsem znovu a znovu dělal
chyby, abych se na vlastní kůži či oči následně přesvědčil, že
mí rodiče, učitelé, kamarádi nebo v poslední době zejména
moje manželka měli pravdu.
Zároveň také občas přemýšlím, zda platnost této zákonitosti znamená, že jsou vlastně budoucí generace odsouzeny si znovu
prožít válku nebo dobu nesvobody a to nejpozději poté, co z tohoto světa odejdou poslední, kteří si hrůzy a další negativa z těchto
období pamatují.
Když jsem ve středu 10. května na Základní škole Křížová v Jihlavě viděl mladé žákyně
a žáky, jak připravili odhalení pamětní desky učitelům Josefu Chmelovi a Janu Dastyříkovi zemřelým za vlast
v době okupace, dospěl jsem k názoru, že když se to dělá (učí, vychovává) dobře, tak se možná dá minulost pochopit, aniž by bylo
nutné ji znovu prožít.
Vlastnímu odhalení pamětní desky totiž předcházelo několikaměsíční pátrání mladých žákyň a žáků v historii. Byli to oni, kteří
dali dohromady společně se svými učiteli a odbornými poradci,
životopisy a další údaje, které se týkaly osudů Josefa Chmely a Jana
Dastyříka.
Myslím si, že právě takovéto konkrétní „výlety“ mladých lidí do
historie spojené s pátráním a poznáváním, jsou způsobem přenosu
zkušeností z dob minulých, který by mohl zafungovat. Naše děti
a vnuci by tak mohli získat schopnost se v budoucnosti toho v minulosti nedobrého vyvarovat.
Znamená to však, že musí existovat lidé, kteří ty mladé správně
povedou a nasměrují a kteří jim budou schopni a ochotni pomáhat. Všichni asi tušíme, že jich ubývá.
Znamená to však, že musí existovat společenské klima, které
bude takovýto způsob přenosu zkušeností mladým podporovat
a patřičně odměňovat, neboť si bude zejména příslušná zvolená
politická reprezentace uvědomovat, že se jedná o zásadní společenský zájem.
Bohužel nemám pocit, že jsme si to dnes schopni a ochotni vždy
dostatečně silně uvědomit. Na druhé straně, někteří přesto konají
a za to jim patří velké poděkování.
Miloš Vystrčil, senátor
--- inzerce ---

Jistě, najdou se i tací, kteří už cestu zpět
k politickému dialogu a spolupráci nevidí
nebo ji považují za zbytečnou ztrátu času.
Já osobně s tím nesouhlasím. Za tři a půl
roku působení této současné vlády se udělalo mnoho dobrého a za celou řadou pozitivních změn stojí jako iniciátor KDU-ČSL.
Konkrétně například zvýšení finanční
podpory rodinám s dětmi – zvýšení daňových slev na dítě, novela zákona o státní
sociální podpoře – zvýšení daňové slevy
na první dítě, zvýšení výše přídavků na dítě pro pracující rodiče,
navýšení porodného, zavedení školkovného; navýšení příspěvku
na péči o 10 %; znovuzavedení slevy na poplatníka pro pracující důchodce, jednorázový příspěvek pro důchodce; odstranění
povinnosti přezkumu soudu při příspěvku na motorové vozidlo
u zdravotně postižených dětí do 18 let atd.
Celá řada úkolů ale čeká na dořešení a bylo by jistě možné, při
uklidnění současné situace, dojít ještě do konce volebního období
v řádném termínu ke shodě a zakotvení dané legislativy.
Jde například o zavedení nižších odvodů sociálního pojistného
pro rodiny s více dětmi. Novelizací by měla projít legislativa týkající se dávek nemocenského pojištění, zákoník práce, mechanismus
zálohovaného výživného atd.
Právě tyto úspěchy, a rozhodně nebyly vyjmenovány všechny,
dokazují, že vláda pracovala a pracovala dobře. Politické půtky nejsou nic nového a v politice neobvyklého. Vždy by se ale všechny
strany i jednotlivci měli držet pravidel fair play, slušného chování
a vystupování, zachovávat respekt k partnerovi v dialogu a jeho
právu na názor.
To je ale právě to, co se tentokráte vymklo kontrole a zbytečně
vygradovalo v krizi.
Ano, souhlasím s tím, že se okolo některých aktérů celé situace
vynořují velmi alarmující informace, které vyžadují vysvětlení a vyšetření. Tato nařčení jsou pro svůj obsah pro mne velkým problémem a představa, že by se potvrdila, je ve 21. století a v zemi, která
se prohlašuje za demokratickou, zrůdná a budí ve mně zděšení.
Nad tím samozřejmě nelze mávnout rukou.
Jak dnes celou situaci uchopíme a jak budeme přistupovat k jejímu řešení a nápravě bude nasvědčovat o dalším směřování naší
krásné země!
Jak jsem již uvedl, toto je v kompetenci orgánů pověřených vyšetřováním a následné kroky by měly navázat po zakončení vyšetřování a zveřejnění jeho výsledků.
Vládní koalice, operativně revidovaná podle současného vývoje a dohod, respektující zákony této země a především jejich
nejvyšší autoritu v podobě Ústavy, ale může nadále pracovat
a dovést společnost k řádným volbám. Až ty ukáží, jak celou situaci vnímá společnost a sami voliči rozhodnou, jaké strany,
a především jaké volební programy, podpoří a posunou svými hlasy dál do vedení státu.
Jan Bartošek
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Na dačickém koupališti brzo začne další sezóna
kolektorů o celkové ploše 170 m2 a elektrokotle o výkonu 120 kW.
Pro sportovní využití je připraveno hřiště a výbava na pétanque,
minigolf, stoly na stolní tenis, dvě hřiště na beach volejbal a výbava
na kroket. V areálu koupaliště nechybí ani dětský koutek a bufet
s možností příjemného venkovního posezení pod pergolou.

Statistika návštěvnosti

Pohled do historie výstavby

Po schválení záměru vybudování koupaliště následovala ještě
v roce 2001 řada nutných úkonů, mezi které patřilo např. provedení hlubinného vrtu pro budoucí studnu nebo výkup pozemků od
jednotlivých vlastníků (celkem město vykoupilo 21 930 m2).
V roce 2002 byl mj. proveden hydrogeologický průzkum, vypracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. V roce 2003 proběhla soutěž na výběr zhotovitele. Ta však
byla začátkem následujícího roku zrušena. Výstavba koupaliště hýbala městem několik let a měla své zastánce i odpůrce. V roce 2005
se kvůli této investici konalo místní referendum, které však nebylo
platné, neboť k němu nepřišla zákonem stanovená nadpoloviční
většina všech oprávněných voličů. Hlasovacího práva využila jen
přibližně třetina občanů, kteří koupaliště většinou podpořili. Zastupitelstvo města tento výsledek vzalo jako doporučení k výstavbě
koupaliště a rozhodlo o realizaci stavby.
Výstavba začala 1. června 2006 a všechny zúčastněné firmy
zvládly práce v necelých dvanácti měsících, díky čemuž mohlo být
letní koupaliště otevřeno rok po zahájení stavby, konkrétně 16. 6.
2007. Fotogalerii z výstavby koupaliště najdete na webové prezentaci na stránkách www.dasport.cz.

Koupaliště bývá každoročně připraveno k provozu nejpozději
1. června. Jeho návštěvnost se pak odvíjí od přízně počasí. Zrovna
v sezóně 2016 bylo opravdu slunných a teplých dnů málo a koupaliště mělo jen 18 093 návštěvníků, což je podprůměrné číslo, naopak
v roce 2015 zaznamenalo koupaliště návštěvnost největší, kdy za
58 provozních dnů využilo jeho služby přes třicet tisíc lidí.
Za dobu existence koupaliště ho navštívilo celkem 217 944 osob
a vedené statistiky svědčí o tom, že velká část z nich jsou lidé, kteří do našeho města a kraje přijíždí na dovolenou a možnost vyžití
v našem koupališti vítají a hojně využívají.
Počet návštěvníků koupaliště v letech 2007 - 2016
květen

červen

červenec

srpen

září

celkem

2007

-

4 391

12 068

10 158

-

26 617

2008

275

3 516

7 360

7 201

288

18 640

2009

-

462

11 686

12 042

173

24 363

2010

-

2 752

13 253

4 332

-

20 337

2011

-

1 483

5 564

9 362

607

17 106

2012

-

3 117

7 608

10 770

-

21 495

2013

-

2 705

14 607

10 459

-

27 771

2014

-

1 779

8 765

2 888

-

13 432

2015

-

1 983

13 292

14 815

-

30 090

2016

-

1 462

9 034

7 176 421

18 093

Mojmír Holec, Technické služby Dačice

Desáté narozeniny
dačického koupaliště
30. června
Koncepce areálu

Celý areál je architektonicky řešen ve svahu na tzv. zelené louce. Vlastní soustavu bazénů tvoří víceúčelový a dětský bazén. Víceúčelová část se skládá z nerezového bazénu se čtyřmi drahami
(hloubka vody od 1,8 do 1,35 m, rozměry 10 x 25 m) a z rekreačního
bazénu (vodní plocha je 629 m2, hloubka vody od 1,10 do 1,35 m.
Pro výstavbu skluzavky a tobogánu, které tvoří dominantu areálu a ústí do rekreačního bazénu, byl využit přírodní svah, který
slouží jako nástupní věž, čímž byly tyto prvky vhodně zakomponovány do okolního prostředí a navíc došlo k úspoře nákladů na
výstavbu opěrné konstrukce a ocelového schodiště.
Dětský bazén má tři mimoúrovňové bazénky spojené skluzavkami, jeho celková vodní plocha je 46 m2, hloubka vody je 0,15 m
klesající na 0,3 m.
Všechny bazény dohromady pojmou asi 1000 m3 vody, která
pochází z vrtu v prostorách provozovny. Pro slunění je k dispozici
0,8 ha travnatých ploch. Bazénovou vodu ohřívá 69 kusů solárních

•
•
•
•
•

koupaliště zdarma
soutěže pro děti
večer hudební vystoupení
Almost Acoustic
noční koupání
za nepříznivého počasí se akce
nekoná

Pivní slavnosti v Chlumci
10. ročník
1. července 2017
Začátek od 13:00 h
11
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25. ročník Slavnosti orchestrů

Fest Band Dačice 2017
24. - 25. června

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk

Dechový orchestr mladých při ZUŠ
Chotěboř

Pátek 23. června
19:00 h HUDBA Z MARSU
- Projekce československé hudební komedie ve 3D Kině Dačice, vstupné zdarma

Sobota 24. června
10:00 h Promenádní koncert
- Hudba z Marsu Revajvl - Kancnýřův sad
12:00 h Slavnostní zahájení festivalu
- fanfáry z věže kostela sv. Vavřince
16:00 h Orchestry na kolech
- okružní jízdy Cabriobusu po Dačicích
- jízdy startují z Palackého náměstí
18:00 h Pochodová show
- městský sportovní stadion
20:00 h Koncert Telčské dechovky
- letní scéna v zámeckém parku

Neděle 25. června
14:00 h Slavnostní festivalový koncert
- letní scéna v zámeckém parku
- 1. část - hudební program jednotlivých
orchestrů
- 2. část - společný MONSTRKONCERT
program:
Vladimír Fuka: MALÁ SMĚS POLEK
Martina Scharnagl: VON FREUND ZU
FREUND
Norbert Studnitzky: NA KOTÁRECH
Maurice Ravel: BOLERO
Ted Huggens: NEW BAROQUE SUITE
MICHAEL JACKSON - HIT MIX
Karel Vacek: ZŮSTAŇ TU S NÁMI
pořad moderuje Milan Kubek
Účinkují:
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk
Městský dechový orchestr Dačice
Dechový orchestr mladých při ZUŠ Chotěboř
KUFR - dechový orchestr Základní umělecké školy J. Kličky, Klatovy
Musikkapelle Langau
Pořadatelé:
Město Dačice,
ZUŠ Dačice
Vstup na celý
festivalový
program
zdarma.
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Orchestr vznikl v roce 1991. O dva roky
později začala jeho spolupráce s mažoretkami ZŠ TGM Vimperk, v roce 2008 pak také
s mažoretkami Premium Vimperk. Orchestr
též spolupracoval s hudebními skladateli
Jiřím Radou a Jaroslavem Dufkem. Úspěchy se dostavily po šesti letech. V roce
1997 poprvé zvítězil na národní přehlídce
dechových souborů Čermákovo Vysoké
Mýto, a do současnosti tam získal celkem
7x. V soutěži ZUŠ vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
obdržel orchestr třikrát první (1998, 2001,
2014), jednou druhé (2004) a dvakrát třetí
místo (2007, 2010) v ústředním kole. Představil se též ve Španělském sálu Pražského
hradu jako vítěz soutěže Concerto Bohemia
1998.
Umístil se ve zlatém pásmu na mezinárodních soutěžích Děčín 2001, Praha 2001,
2006, 2016. Z Ostravy, kde se koná mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů,
si přivezl v roce 2003 stříbrné pásmo, stejně
tak, jako z Prahy v roce 2008.
Dechovému orchestru ZUŠ Vimperk
náleží také zlaté pásmo na mezinárodní
soutěži Young Prague (2009) a hlavní cena
z mezinárodního festivalu česko-čínské
společnosti v Písku v roce 2012. Na stejném
festivalu získal zlaté pásmo o rok později,
tentokrát v Praze. Ze zahraničních soutěží
pak vystupují do popředí úspěchy - dvě
zlatá pásma z polského Leszna (2005, 2010)
a titul laureáta v pochodové soutěži z Gorzówa Wielkopolki (2009). Na stupních vítězů stál orchestr také při soutěži Mid Europa
2010 ze Schladmingu (Rakousko) a Blasmusikfest 2010 z Trogiru (Chorvatsko). V roce
2011 se úspěšně zúčastnil festivalu v Malgrat de Mar (Španělsko).
Orchestr se pravidelně účastní prestižních přehlídek dechových hudeb v České
republice i v zahraničí. Mimo výše uvedené
země koncertoval v Lucembursku, Francii,
Itálii, Chorvatsku či pravidelně v sousedním
Německu. Orchestr má ve svém repertoáru
skladby všech žánrů.
V současné době se počet členů pohybuje v plném obsazení mezi 70 – 80. Zakladatelem a dirigentem je po celou dobu učitel
ZUŠ Vimperk pan Petr Staněk.

Dechový orchestr mladých při Základní umělecké škole Chotěboř dnes tvoří
při plném obsazení více než 60 mladých
hudebníků dirigovaných Aloisem Štěrbou
(vedoucím orchestru) a Milanem Mocem
(ředitelem ZUŠ).
Soubor je již dlouhodobě nedílnou součástí kulturního dění nejen v kraji Vysočina
a ve městech ČR, ale úspěšně reprezentuje svoji školu a město i v cizině (Německo,
Francie, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko). Získal již několik festivalových ocenění a je
úspěšný i v krajských a celostátních kolech
soutěží dechových orchestrů vyhlašovaných Ministerstvem školství ČR.
Spolupracuje s mažoretkami z Chotěboře, České Lípy a Třebíče. Jeho repertoár je
složený nejen ze skladeb tradiční dechové
hudby, ale rád do svých vystoupení zařazuje i filmovou hudbu, ragtimy, swingové
skladby a hudbu dalších populárních žánrů.
Pravidelně se vrací i k úpravám děl autorů
vážné hudby.
Dechový orchestr mladých (DOM) při ZUŠ
Chotěboř oslaví ve školním roce 2017/2018
dvacáté páté výročí svého založení. Za 25
let své existence vychoval 122 orchestrálních i sólových hráčů a má na svém kontě
144 evidovaných veřejných vystoupení.

Městský dechový orchestr Dačice

Počátky tohoto orchestru sahají do roku
1964, kdy jej založil při tehdejší Lidové škole
umění její ředitel Bohumír Růžička. V roce
1971 orchestr svoji činnost ukončil. Obnoven byl v roce 1976 a v jeho čele tehdy stáli

www.dacice.cz
Zdeněk Míchal a Milan Kubek. V letech 1987
- 1996 řídil orchestr Ivan Fišer a po něm taktovku převzal opět Milan Kubek. Orchestr
má ve svém repertoáru skladby koncertní,
transkripce, hudbu taneční, ale i tradiční
lidovku.
Do svého programu vždy zařazuje skladby domácích dačických autorů Vladimíra
Fuky a Rudolfa Urbance. V orchestru účinkuje na 50 mladých hudebníků. Jádro tvoří současní žáci ZUŠ, s nimiž si rádi zahrají
i žáci bývalí.
MDO ZUŠ Dačice se zúčastňuje soutěží
a přehlídek – z jeho největších úspěchů
bylo dosažení 8. místa na Německém poháru v Alsfeldu v r. 1991, 3. místa v národním
kole soutěže ZUŠ v Kolíně v r. 1998, 4. místa
na mezinárodní soutěži ve španělském Malgrat de Mar v r. 2012 a 1. místa v národním
kole soutěže ZUŠ v Letovicích v r. 2014.
Orchestr vystupuje také pravidelně
v blízkém i širokém regionu České republiky, ale často i v zahraničí - v Polsku, Jugoslávii, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii
a ve Španělsku. Účastní se vedle řady příležitostných vystoupení i významných festivalů ve Vimperku, Štětí, Zlíně a v Lanškrouně a každé dva roky jako spolupořádající
také festivalu v Dačicích Slavnosti orchestrů
- Fest Band.
Absolvoval řadu společných koncertů
s rakouskými orchestry Musikverein Aigen
a Blasmusik Thaya. V přeshraniční spolupráci se stýká s rakouskou Musikkapelle
Langau. Pravidelná je také jeho spolupráce
s orchestry z partnerských měst ze zahraniční – švýcarského Urtenen-Schönbühl
a rakouského Gross-Siegharts. Značný počet svých vystoupení domácích i zahraničních absolvuje úspěšně také s dačickými
mažoretkami Domu dětí a mládeže.
V současné době řídí orchestr Milan Kubek a jako další dirigenti Stanislav Kamínek
a Ondřej Vaněk. Samosprávu a organizační
vedení orchestru řídí zvolený předseda Miroslav Reisner.

a populární.
Orchestrem prakticky prochází většina
žáků dechového oddělení školy. Mnozí zůstávají i po absolvování studia dále členy,
jiní využívají svých zkušeností ze hry v orchestru a jsou aktivními hudebníky v jiných
hudebních seskupeních.
Péčí svého dirigenta Františka Kubaně
- vede orchestr od roku 1977 a výbornou
přípravou žáků v individuální výuce učiteli
školy si více než padesátičlenný orchestr
stabilně udržuje velmi dobrou uměleckou
úroveň.
KUFR pravidelně zajíždí koncertovat do
bavorského lázeňského města Zwieselu
a Neukirchenu, účastní se každoročně Švihovského hudebního léta, je zván na přehlídky a slavnosti do nejrůznějších míst.
Často se s orchestrem setkáte v Klatovech
při společenských či sportovních událostech, při koncertních vystoupeních na
náměstí a v divadle. Orchestr reprezentoval město Klatovy v Poligny ve Francii,
v Heemskerku v Nizozemsku, v Sumiswaldu ve Švýcarsku, na dnech Evropské hudby
v Bavorsku, zúčastnil se festivalu dechových orchestrů mladých v maďarském městě Veszprém, má přátelský vztah s italským
orchestrem z Vigo Cortesano, spolupracuje s jinými českými dechovými orchestry. Řadu vystoupení realizuje při společných koncertech s Landkreismusikschule
Cham - partnerskou školou ZUŠ J. Kličky.
V posledních letech má také přátelské
styky s hudebním pedagogem, dirigentem
a skladatelem Joelem Blahnikem z USA.
V listopadu 2009 se orchestr představil
v pořadu České televize „ a tuhle znáte?“

Musikkapelle Langau se představuje

KUFR - dechový orchestr Základní
umělecké školy J. Kličky, Klatovy

Vznikl v roce 1969, kdy učitel tehdy
ještě Lidové školy umění J. Kličky Pavel
Czayczyk, sestavil ze žáků školy první soubor. Těleso bylo od samého začátku velmi
aktivní. Úspěšně se zúčastňovalo soutěží
a přehlídek a rychle se stalo v Klatovech známé

Pro orchestr je vrcholem každé sezóny
Jarní koncert, který se koná vždy v sobotu
po Velikonocích. Koncert má pestrý program a nabízí také vždy zajímavé sólové
vystoupení profesionálního hosta večera.
Zkoušky na koncert i na ostatní vystoupení se konají pravidelně každý pátek ve
zkušebně našeho Domu hudby. Vždy před
důležitým koncertem pořádáme víkendovou zkoušku s pozvaným odborníkem – dirigentem, který nám radí, jak program co
nejlépe zvládnout.
Po Jarním koncertě, během měsíce dubna, se pravidelně společně s ostatními kapelami z okresu Waidhofen a Horn účastníme koncertní soutěže v Raabsu an der

Thaya.
Po těchto dvou nejdůležitějších vystoupeních roku pořádáme na konci května
v pátek a v sobotu večer hudební slavnost
„Musik-Heurige“, na které se potkává mnoho kapel z blízkého okolí. V létě v některém
ze sobotních odpolední hraje Musikkapelle
Langau při tzv. Dni dechovek a pochoduje domovskou obcí i přilehlými vesnicemi
a přijímá dary na svoji činnost.
Dalším každoročním vrcholem je pochodová soutěž okresů Waidhofen a Horn
v měsící září. Prázdninové měsíce červenec
a srpen jsou hlavním zkouškovým obdobím
nových pochodových tvarů a figur.
Náš celoroční cyklus vyplňují ještě letní soutěž ve hře v souborech a podzimní
v komorní hře. V posledním klání souborové hry jsme uspěli se čtyřmi skupinami
a v komorní hře jsme byli zastoupeni šesti
skupinami.
Každý rok v prosinci je před Domem hudby pořádána akce, kde se nabízí „svařák“
a další pochutiny a nápoje. K tomu vyhrává mladá Langauská kapela a další soubory
Musikkapelle Langau.
Finální událostí pro všechny členy MK
Langau je každoroční Valná hromada, na
které se hodnotí sezóna, plánuje další činnost, případně volí nové představenstvo
kapely.
Nesmíme také zapomenout na množství
dalších vystoupení MK Langau na tzv. Frühschoppech nebo na tradičních a kostelních
akcích během roku. Patří mezi ně např.:
Stalingradská mše, průvod na Květnovou
neděli, stavění májky, první přijímání, Boží
tělo, dožínky, pietní akty, adventní koncerty, hraní z věže a vánoční koledy a také pohřby a především svatby hudebníků.
Harald Schuh, kapelník
Představenstvo MK Langau v r. 2017:
Franz Linsbauer (radní - starosta)
Lukas Benesch (předseda)
Martin Högenauer (zástupce předsedy)
Harald Schuh (kapelník)
Stefanie Reiss (zástupkyně kapelníka)
Florian Kühlmayer (pokladník)
Thomas Prand-Stritzko (zástupce pokladníka)
Stefanie Benesch (péče o mládež)
Viktoria Schuh (zapisovatelka)
Bernadette Kühlmayer (zástupkyně zapisovatelky)
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Ukliďme naše rodné
město Dačice

Zdravá školní jídelna Mateřské
školy ve Zdravém městě Dačice
Mateřská škola Dačice se před rokem pod vedením Jany
Fischerové z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
zapojila do projektu Státního zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví České republiky „Zdravá školní jídelna“.
Tento projekt si klade za cíl vybudovat síť zdravých
školních jídelen, ve kterých děti dostanou vyváženou
a kvalitní stravu sladěnou s nutričními doporučeními
a bezchybným plněním spotřebního koše pro školní
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NEMOCNICE
JINDŘICHŮV HRADEC, a.s.
přijme
všeobecné sestry
a zdravotnické asistenty
Požadujeme

• vzdělání dle zákona č. 96/2004 sb.

Nabízíme:

• práci ve stabilní a prosperující společnosti na nových nebo
nově zrekonstruovaných pracovištích, moderně vybavených
• 5 týdnů dovolené
• možnost dalšího odborného růstu
• příspěvek na penzijní připojištění
• stravování zajištěno
• s platovými podmínkami budete seznámeni při osobním kontaktu
• průměrný měsíční výdělek VS 28 000 Kč
• od 1. 7. 2017 příplatek za směnnost 2 000 Kč/měs.

Nástup:

• ihned nebo dle dohody

Kontakty:
prim. MUDr. Vít Lorenc
místopředseda představenstva
Tel.: 384 376 740
E-mail: lorenc@nemjh.cz

--- inzerce ---

Jak probíhala tato aktivita letos v našich mateřských školách ?
V mateřských školách jsme se v rámci akce „Ukliďme svět“ snažili
vytvořit bližší vztah k životnímu prostředí, k místu kde žijeme. Nejdříve při hrách ve třídě děti poznávaly, co do přírody patří a co ne.
Děti se učily třídit odpad podle barev kontejnerů, sestavovaly ekologické puzzle. Líbily se jim různé ekohry např. „vadí nevadí“, cvičení
s PET láhvemi nebo hra „miř na cíl“ s plechovkami atd.
Při rozhovorech na téma „co činit s odpadky, jaké je jejich další zpracování“ jsme využili různé nové obrazové materiály. Zkoušeli jsme
také přijít na to, jak ještě odpadky využít, než je vyhodíme do kontejneru - hrátky s odpadovým materiálem. Nechyběly ani pracovní
listy na toto téma, kde si děti vyzkoušely své vědomosti.
Společně jsme se zamýšleli nad nesprávným chováním lidí a jejich
důsledky. Následovala praktická část – např. formou jarní vycházky.
Cílem bylo pozorovat krajinu v okolí mateřské školy a vyfotografovat
„co se mi líbí, co se mi nelíbí“. Dále jsme pokračovali úklidem areálu zahrad a okolím mateřských škol. Všechny děti uklízely s elánem a chutí.
Odpad jsme dávali do pytlů, následovalo rozdělení do příslušných
kontejnerů a popelnic.
Děti i my učitelky jsme měly dobrý pocit z čistého okolí našich
školek a zahrady - bez odpadů.
Za svou snahu byly děti odměněny drobnou sladkostí, omalovánkou, samolepkami zvířat aj.
Navštívili jsme také sběrný dům v Dačicích, kde jsme sledovali
třídění různých odpadů a hovořili o jeho významu.
Protože nás navštíví v květnu lektorka s ekoprogramem „Cesta
do pravěku“, vznikl nápad vytvořit z odpadů různé výrobky na toto
téma, jak doma, tak i v MŠ formou dílen. Tyto „unikáty“ ze všech
MŠ byly vystaveny v areálu MŠ Za Lávkami při akci „Dne Země“
a následně budou vystaveny v červnu v prostorách Infocentra.
Vnímání a poznávání přírody se věnujeme nejenom při těchto
činnostech, ale průběžně po celý rok. A tak se učíme, jak zeměkouli
pomoci, jak jí ulehčit a jak žít, abychom byli spokojení nejen my
lidé, ale i příroda, která je velmi důležitou součástí našeho života.
Milada Janoušková, MŠ Dačice

stravování, která zároveň respektuje moderní poznatky a trendy
ve výživě dětí. V předškolním věku a mladším školním věku totiž
děti získávají stravovací návyky, které pak ovlivňují jejich zdraví
v dospělosti, což je dnes všeobecně známé. Nutriční doporučení
obsahují, mimo jiné, např. snížení spotřeby vepřového masa, dochucovadel a soli, zvýšení konzumace luštěnin, zeleniny a ovoce
nebo zavádění pravidelných bezmasých slaných pokrmů, neobvyklých druhů obilovin a receptur. Některé receptury vyzkoušíme
a dále je pravidelně nezařazujeme, některé se stávají součástí našeho jídelníčku.
Účast v tomto projektu byla velice úspěšná. Naše školní jídelna získala prestižní certifikát opravňující užívat titul Zdravá školní jídelna. A nejen to. Povedlo se nám to jako první školní jídelně
v Jihočeském kraji.
Co všechno jsme museli splnit, abychom tento certifikát získali? Po vstupu do projektu jsme odeslali požadované podklady do
Státního zdravotního ústavu v Praze, kde koordinátorka projektu
zhodnotila naši výchozí pozici a doporučila změny, které jsme my
následně uvedli do praxe. Jídelní lístky a plnění spotřebního koše
pravidelně procházejí kontrolou jak Státního zdravotního ústavu,
tak Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje.
Samozřejmě je vidět, co děti jedí doma. Nejvíce jim chutnají
těstoviny a omáčky s knedlíkem. Snažíme se zařazovat jídla nová
a pak samozřejmě i jídla, na která jsou zvyklé z domova. Aby děti
nezískaly odpor ke stravování, hned jak přijdou do školky či školy.
Faktem je, že nová jídla musí děti ochutnat až desetkrát, aby si na
novou chuť zvykly.
I když se stále setkáváme s nepochopením ze strany některých
rodičů, přesto stále doufáme, že naše snaha se vyplatí a děti získají
kladný vztah ke zdravějšímu stravování a tím i předpoklad ke zdravějšímu životu.
Barbora Zimmelová,
vedoucí školní jídelny

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Jarním měsícům školního roku dominují vědomostní a dovednostní soutěže. Zapojení žáci nám dělají opravdu velikou radost. Velký dík zaslouží jejich vyučující za přípravu a motivaci. Soutěží je opravdu celá řada, takže podrobně alespoň k některým z nich.
Mladí lidé v evropských lesích
M. Urbanec, T. Přívětivý a V. Novák - tři žáci z osmých tříd se dobře
připravili na nelehkou vědomostní krajskou soutěž YPEF z oblasti
přírodopisu, lesnictví, myslivosti,
která se konala ve čtvrtek 4. května
v Brně. Žáci obsadili krásné třetí místo. Oblastní kolo v Telči chlapci
s přehledem vyhráli a již se pilně připravují na další ročník. Součástí této prestižní soutěže, která probíhá paralelně i v ostatních
zemích EU, bylo prokázání znalostí z výše uvedených oblastí
v písemném testu a ve velmi náročné poznávačce.
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Oblastní kolo proběhlo tradičně v Dačicích, obě naše družstva,
mladší a starší žáci, se umístila výborně a postupují do okresního
kola v J. Hradci. Při účasti pěti škol se žáci mladší kategorie umístili
na 1. místě a žáci starší kategorie na 2. místě. V jednotlivcích byl na
2. místě A. Točík a na 3. místě A. Pospíchalová. Gratulujeme.

Deváťáci v Praze
Deváťáci zavítali na celý den do našeho hlavního města. Prohlídku započali před Ministerstvem zahraničních věcí, které se nachází
v historické budově Černínského paláce. Odtud jejich kroky směřovaly na Hradčanské náměstí, kde se zařadili do dlouhé fronty
před vchodem na Pražský hrad - museli projít nezbytnou bezpečnostní prohlídkou. V areálu Pražského hradu navštívili Katedrálu
sv. Víta, zastavili se před Mrákotínským monolitem, prošli Vladislavským sálem a nakoukli do Zlaté uličky. V odpoledních hodinách je
Ing. Jan Bartošek přivítal v Poslanecké sněmovně. S žáky diskutoval
nejen o současných politických událostech. Exkurze pokračovala
procházkou přes Karlův most. Počasí jim přálo, a tak bylo snadné
nasávat příjemnou atmosféru historické části Prahy. Putování zakončili prohlídkou Staroměstského a Václavského náměstí, shromáždili se "pod ocasem" a plni dojmů z rušného velkoměsta se
vydali na cestu domů.
Sebeobrana s Městskou policií Dačice
V květnu proběhlo tradiční seznámení žáků 9. tříd se základními
prvky sebeobrany. Po úvodní teoretické části, kdy byli žáci seznámeni např. s ochrannými prostředky a vitálními místy na těle (citlivé body), přišla na řadu i praktická část programu, do které jsou
zapojováni i sami žáci. Hodina probíhala velice poutavě a byla plná
potřebných a zajímavých informací. Děkujeme Městské policii Dačice a těšíme se na další setkání.
Šplhavci a další obyvatelé dutin
Pozvali jsme si do školy šplhavce. V rámci přednášky byli žáci
seznámeni s největším šplhavcem kontinentální Evropy, datlem
černým, dále našimi nejběžnějšími druhy strakapoudů a žlun, které
jsou někdy nazývány zemními datly. Představeny byly i další, méně
známé, avšak zajímavé druhy šplhavců, kteří se v naší přírodě vyskytují velmi vzácně a jsou silně ohroženi. Následně se žáci seznámili i s některými ptáky a savci, kteří dutiny po šplhavcích následně
využívají. Povídání bylo doprovázeno promítáním videí a ukázkami
živých ochočených jedinců, se kterými se tak žáci seznámili velmi
zblízka.

Biologická olympiáda
V okresním kole uspěli v kategorii mladších žáků kategorie C M. Habal a K. Jelínek. M. Habal se umístil na krásném třetím místě
a postoupil do krajského kola, K. Jelínek vybojoval krásné deváté
místo.Velká gratulace.
Rozvoj nadání a opravdový zájem o znalosti
Zvláštní příspěvek si opravdu zaslouží M. Urbanec. Žák naší školy opravdu úročí své znalosti a dovednosti v několika oblastech.
Velkým úspěchem je umístění v již zmiňované soutěži Mladí lidé
v evropských lesích. Dalším je jeho umístění v dějepisné olympiádě – v krajském kole. Ve velké konkurenci nadšenců historie skvěle
obstál a obsadil krásné desáté místo, je úspěšným řešitelem. Vynikajícím výsledkem je čtvrté místo z krajského kola zeměpisné
olympiády, znovu ukázal své vědomosti a potvrdil svůj perfektní
všeobecný rozhled, opět úspěšný řešitel. Letošní úspěšnou šnůru
po krajských soutěžích završil desátým místem v biologické olympiádě. Nadaný žák s obrovským rozsahem znalostí a dovedností si
zaslouží naši velku pochvalu. Jen tak dál!!!
Výzva školního parlamentu
Školní parlament naší školy požádal žáky o dobrovolný příspěvek na čepici pro spolužáka, který kvůli chemoterapii přišel o vlasy
a čepice by mu udělala radost. Výzva se setkala s velkou a kladnou
odezvou, díky!!! Maxův pozdrav dětem i vyučujícím si můžete přečíst na www.zsdacice.eu . Opravdu jsme mu udělali radost. J

Osmáci PodpoVrchem
2. května se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do jihlavské zoologické zahrady. Program, který si pro ně připravili pracovníci
environmentálního centra PodpoVrch, se nazýval „Život savců“.
Polovinu programu strávili v zoo u výběhů vybraných savců, kde
se dozvěděli zajímavosti o jejich způsobu života. Druhá polovina
programu se odehrávala v učebně výukového centra, kde se mohli
podívat a zájemci i sáhnout na vybrané kůže či lebky.
Eva Macků, ředitelka školy
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Den Země
Ve čtvrtek 27. května a v pátek 28. května se na naší škole již tradičně připomínal Den Země. Všichni naši žáci se vydali ze školy ven,
aby se seznámili s novými zajímavostmi o naší planetě Zemi, blíže ji
poznali a pochopili, co všechno ji ovlivňuje a jak důležitá pro nás je.
Žáci navštívili např. Národní park Podyjí, Elektrárnu Vranov, prošli
si lesy České Kanady kolem hradu Landštejn či se podívali do ekotechnického centra v Borovině v Třebíči.
Den Země byl jako vždy poučný, zajímavý a inspirující.
Anna Hronová

Vědomostní soutěž Eurorebus
Do krajského kola letošního 22. ročníku vědomostní soutěže EUROREBUS, které se konalo 20. dubna v Českých Budějovicích, byly
z naší školy pozvány trojčlenné týmy tříd 6. A, 6. B a 7. B.
Naši žáci soutěžili v kategorii školních tříd ZŠ01 (primy a sekundy,
6. a 7. ročníky ZŠ), které se zúčastnilo 35 týmů. Pěkného úspěchu
dosáhli žáci ze 7. B ve složení: Iva Valová, Vojtěch Macků a Patrik
Javůrek, kteří obsadili 10. místo.
Žáci ze 6. B ve složení: Jan Tříletý, Šárka Kolaříková a Katka Lajtkepová obsadili 17. místo. A trojice reprezentantů ze 6. A ve složení:
Matěj Benecký, Filip Lojka a Tomáš Krejčí skončila na 34. místě.
Jitka Krejčí
Stolní tenis
Ve středu 26. dubna odpoledne se u nás v tělocvičně uskutečnil
turnaj ve stolním tenise pro žáky 1. stupně. 17 žáků z 3. – 5. ročníku
se sešlo u zelených stolů a předvedlo své dovednosti.
Do finálové skupiny se probojovali 3 chlapci z 5. ročníku. Celkovým vítězem byl Tomáš Lovětínský, druhé místo obsadil Matyáš
Doležal a na třetím místě skončil Jáchym Kolář. Překvapili mnozí
třeťáci, kteří dali pořádně zabrat starším spolužákům. Ani jediná hráčka turnaje Zuzana Kadrnožková se mezi chlapci neztratila
a obsadila 6. místo. Přejeme všem hráčům další pěkné úspěchy
v tomto sportu.
Marie Urbánková
Konečné výsledky soutěže VELIKONOČNÍ DATLOVÁNÍ 2017
V úterý 25. dubna 2017 byla slavnostním vyhlášením výsledků
a předáním cen nejlepším ukončena soutěž žáků naší školy v psaní na klávesnici - VELIKONOČNÍ DATLOVÁNÍ. Soutěže se zúčastnilo
celkem 67 žáků.
Žáci byli rozděleni do třech kategorií. Mladší žáci (6. a 7. třída)
a starší žáci (8. a 9. třída) soutěžili ve dvou disciplínách – Výuce ZAV
a ZAV Houbař. Třetí kategorie, nejmladší žáci (3., 4. a 5. třída), soutěžili pouze ve Výuce ZAV.
V kategorii nejmladších žáků si nejlépe vedl Adam Bárta z 5. třídy.
V kategorii mladších žáků zvítězil Dominik Bouda ze 7. A. Nejlepší
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mezi staršími soutěžícími byla Julie Pechová z 8. B.

Jitka Krejčí

McDonald´s Cup pro žáky 1. - 3. tříd

Letos se naše škola
zapojila do největšího
fotbalového
turnaje
pro žáky základních
škol s názvem McDonald´s Cup. Okresní
kolo pro žáky prvních
až třetích tříd se konalo
na sportovním stadioně v Jindřichově Hradci
11. května 2017.
Náš tým ve složení – Petr Blaha, Daniel Hrouda, Ondřej Kadlec,
Daniel Kára, Tadeáš Krejča, Michal Lipták, Daniel Mašata, Štěpán
Plucar, Daniel Šmíd, Karel Vacek a Štěpán Zabloudil se v silné konkurenci neztratil. Všichni hráči bojovali jako lvi a nakonec vybojovali bronzové medaile.
Děkujeme všem sportovcům za reprezentaci školy a zvláštní
poděkování patří fotbalovému trenérovi Michalu Krtkovi, který trénuje a připravuje mladé fotbalisty, i naše žáky. Pod jeho vedením
dosáhli takto výborných výsledků.
Jitka Chvátalová
Stříbrná medaile na McDonald´s cupu
V úterý 9. května se naši sportovci vydali do Jindřichova Hradce.
Konal se tam turnaj ve fotbale McDoald´s Cup pro žáky 4. – 5. třídy.
Turnaje se zúčastnilo osm družstev, takže se hrálo na dvě skupiny.
Naši žáci svoji skupinu vyhráli, tím pádem postoupili do semifinále. I zde svého soupeře porazili. Čekalo je finále. Za stavu 1 : 1 se
kopaly penalty a v těch byl soupeř úspěšnější. Dost to naše hráče
mrzelo, protože hráli perfektně, byla to pěkná fotbalová podívaná.
Ale 2. místo je skvělé. Chceme poděkovat všem hráčům za úžasné
výkony, jmenovitě Janu Vackovi, Šimonu Burianovi, Davidu Dvořákovi, Matyáši Doležalovi, Zuzaně Kadrnožkové, Lukáši Kadlecovi,
Matyáši Stehlíkovi, Adamu Tůmovi, Jakubu Jedličkovi, Aleši Macků,
Dominiku Trunečkovi, Adamu Pšenčíkovi a Karlu Bišofovi.
Marie Urbánková
Další dění na naší škole
Ve čtvrtek 11. května 2017 se zúčastnili žáci naší školy oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Dačicích. Výsledky ze
čtyř disciplín určily starším žákům šesté místo a mladším žákům
třetí místo. Mladší žáci si tak zajistili postup do okresního kola v Jindřichově Hradci.
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. V úterý 9. května 2017 měli
žáci 7. až 9. tříd možnost seznámit se s riziky spojenými s užíváním
alkoholu v jejich věku. Lektorka Doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.
(SANANIM, o.s.) v interaktivní přednášce měla díky dotazům i odpovědím žáků dobrou zpětnou vazbu o jejich vědomostech. Věříme, že se nejen chlapci, ale i dívky budou řídit názvem programu:
„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“.
Sedmáci navštívili moravskou metropoli. Vydali se na výlet do
VIDA science centra v Brně. Žáci si zde mohli vyzkoušet mnoho zajímavých pokusů (odpálit vodíkovou raketu, vžít se do role vlastního
srdce a zkusit vlastními silami rozproudit krev v lidském těle…) či se
dostali na chvíli do zajímavých situací (zažili zemětřesení, rozluštili
záhadu Bermudského trojúhelníku…).
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 navštívil naši školu pan Hořák se svými opeřenými mazlíčky. V sadu pod hřištěm za pěkného slunného počasí
se žáci 1. i 2. stupně seznámili s mnohými zástupci sov a dravých
ptáků. Viděli např. puštíka Venouška, výrečka bělolícího či vzácného puštíka malajského jménem Rozinka. Naši žáci tyto ptáky nejen
zhlédli, ale vyslechli si i mnohé příběhy, které s nimi zažil pan Hořák.

www.dacice.cz

Kočárkový průvod
PODĚKOVÁNÍ
V sobotu dne 13. 5. 2017 se uskutečnil v Dačicích již tradiční třetí Kočárkový a koloběžkový průvod, který pořádala organizace MŠ Dačice.

Za slunečného počasí a veselého pochodu Městského dechového orchestru při ZUŠ Dačice pod taktovkou pana Mirka Reisnera
došel průvod kočárků a koloběžek do MŠ Bratrská.
Zde již byly připraveny zábavné aktivity – cvičení u kočárku,
dětská diskotéka, malování na sklíčka, skákací hrad, malování na
obličej, tolik oblíbený fotokoutek v retro stylu a jiné aktivity včetně
pohoštění. Celé odpoledne se neslo v příjemné a veselé atmosféře.
Touto cestou bychom chtěli srdečně poděkovat následujícím
sponzorům a všem, kteří nám s organizací pomohli:
Městský dechový orchestr při ZUŠ Dačice, Kulturní dům Beseda,
Městská policie Dačice, pan Procházka, rodina Parmova, Novákova
a Tomšů za vypůjčení historických kočárků a vybavení foto koutku,
Krejčovství a půjčovna šatů Částkovice, paní Jakešová – první pomoc, Pekárna Dačice Homolka, pan Bastl – skákací hrad a Vojtěch
Lojka - foto.
Přejeme všem pohodové dny plné radosti, sluníčka a těšíme se
za rok v Kočárkovém průvodu na shledanou.
Lenka Kučerová

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Třeboňská růže 2017
V úterý 25. dubna 2017 se naši žáci zúčastnili pěvecké a recitační
soutěže Třeboňská růže. Ve velké konkurenci žáků ZŠ praktických a
speciálních z J. Hradce, Slavonic, Rapšachu a Třeboně obstáli na výbornou a získali celkem pět medailových míst ve svých kategoriích:
Anetka Dvořáková: zpěv – 1. místo, recitace 3. místo, Kristýna Pelantová: zpěv – 3. místo, recitace 2. místo, Nikolka Jičínská: recitace – 1.
místo. Všem soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy
a vítězům srdečně gratulujeme.
Den matek

Na čtvrtek 4. 5. jsme svým maminkám připravili malé vystoupení ke Dni matek, který v květnu oslaví. Krátké pásmo písniček
a básniček, společně s malým dárečkem
a kytičkou, potěšilo všechny přítomné maminky i babičky. Nejúspěšnější
byl však závěrečný společný taneček.
Chvíle strávené společně s našimi maminkami rychle utekly a domů všichni odcházeli plni příjemných dojmů
a zážitků.
Více informací a fotogalerie na: www.
zsdacice.net
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

Dačický Domeček
– stěhujeme se!!!
Teprve v polovině května padlo definitivní rozhodnutí o našem přestěhování. Vedení DDM a zástupci kraje se
dohodli, že Dům dětí bude umístěn v areálu Nemocnice
Dačice, v budově, kde dříve sídlila Domovinka. Po nezbytných vnitřních úpravách, které budou probíhat do poloviny června, nastane velké stěhování.
Tímto bychom chtěli oslovit rodiče a ostatní veřejnost o výpomoc při úklidu a stěhování. V případě Vaší ochoty nás, prosím,
kontaktujte na tel. 723 788 736 nebo 724 078 677. Věříme, že
se mezi vámi najdou tací, kterým není naše činnost lhostejná.
Předem bychom chtěli poděkovat za jakoukoliv pomoc. Zároveň
je stále ve hře výstavba nového Domečku. Tuto situaci řeší vedení
města s Jihočeským krajem, který je naším zřizovatelem. Tímto
bychom chtěli poděkovat vedení města za jejich trpělivost a snahu
dotáhnout projekt do konce. Město je ochotno věnovat pozemek
a projekty pro výstavbu a zároveň se finančně spolupodílet na výstavbě. Stále doufáme, že vše dopadne v náš prospěch a děti se
budou moci přestěhovat do důstojných prostor.
Stěhování neovlivní chod Domečku. Proběhnou jak příměstské,
tak pobytové letní tábory a v září se na děti budeme opět těšit
při zápisech do kroužků na další školní rok. Důležité upozornění: účastníci příměstských táborů se první den sejdou před DDM
Za Lávkami, odkud si děti již převedeme a dáme bližší informace
pro příští dny. V dalším Zpravodaji uveřejníme naši nabídku, která
bude obohacena o nové zájmové činnosti pro děti a připravujeme
i kurzy pro dospělé, o které byl letos velký zájem.
Roztančená kostka cukru
V sobotu 13. 5. 2017 se ve Sportovní hale v Dačicích sešly všechny věkové kategorie od školkou povinných po maturanty a starší. Konal se totiž 2. ročník tanečně pohybové soutěže Roztančená
kostka cukru. Všechny týmy předvedly strhující výkony. Atmosféra
byla přátelská, děti nadšené, porota spravedlivá, trenérky dojaté
a návštěvnost bohatá. Pro nás je to vyvrcholení sezóny pro aerobní
kroužky, protože je to poslední soutěžní vystoupení. Z Domečku
se zúčastnilo všech pět družstev, která získala 3 druhá a 2 třetí místa. Na tomto místě musíme poděkovat realizačnímu týmu maminek, bez jejichž pomoci by se takováto soutěž nedala uspořádat.
Zároveň chceme poděkovat porotě, která se účastní bez nároku
na honorář a je ochotna věnovat svůj čas pro děti a mládež. Velmi
oceňujeme i ochotu pana Slávka Kučery za provozování občerstvení pro účastníky soutěže, protože v samotné hale toto není možné zajistit. Soutěží nás provedl pan Milan Malý a opět byl skvělý.
Nesmíme opomenout ani technickou stránku věci – zvukaře, pana
Luboše Jakubce a fotografa a kameramana pana Čábela. Akce se
konala pod záštitou města a její zástupci podpořili naši akci svou
přítomností. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na sponzory, kteří věnovali kromě finančních částek také věcné dary. Všem
ještě jednou děkujeme a už nyní máme nové nápady a náměty pro
zajímavé VIP vystoupení pro příští ročník.

Mažoretky na Mistroství Čech v Trutnově
O víkendu 13. – 14. 5. 2017 se mažoretky zúčastnily Mistrovství
Čech v Trutnově. Z důvodu uzávěrky přineseme podrobnější zprávy v příštím čísle Zpravodaje. Děkujeme za pochopení.
Váš Domeček
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Ústřední kolo Zeměpisné olympiády
24. dubna ráno jsem se společně s panem učitelem Chalupou
vypravil na dvoudenní ústřední kolo Zeměpisné olympiády, které
proběhlo v Praze na Albertově. Po drobném dopravním zdržení
jsme dorazili do budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde proběhla prezence účastníků a krátký úvod. Po obědě
v univerzitní menze pak již následovala první část samotné soutěže. Tou byla práce v terénu, která proběhla v Pikovicích poblíž
soutoku Sázavy a Vltavy, kam nás dopravil autobus. Zde jsme rešili
řadu různorodých úloh, např. měření výšky mostu pomocí teodolitu, analýzu zástavby nebo plánování tras na základě informačních
tabulí. První den soutěže byl zakončen na kolejích v Hostivaři nadrámcovou soutěží o nejlepší mapu, která byla vyhodnocena hlasováním účastníků a pedagogů i odbornou komisí.

Druhý den ráno jsme se přepravili z kolejí na Albertov, kde proběhly v průběhu dopoledne zbylé části soutěže – test práce s atlasem, test geografických znalostí a multimediální test. Test práce
s atlasem hodnotí především schopnost pracovat s informacemi
podanými v různých formách a schopnost vyvodit z těchto informací závěry. Test geografických znalostí je zaměřen na různorodé
obory od geologie až po sociologii a zahrnuje i část určenou pro
hodnocení postupu na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi (IESO).
Multimediální test je poměrně krátká část pojatá formou prezentace, která je obvykle složená z grafů či fotografií pořízených autory
soutěže. Po obědě a krátkém volnu pak od dvou hodin odpoledne
proběhlo vyhlášení výsledků obou kategorií – C (základní školy,
nižší gymnázia) a D (vyšší gymnázia). Nakonec jsem se v celkovém pořadí kategorie D umístil na pátém místě a v části pro
kvalifikaci na IESO na druhém místě. Pravidla této mezinárodní soutěže ale neumožňují postup studentům, kteří se již účastnili
předchozích ročníků, a proto se do Francie podívají jiní úspěšní řešitelé. Do Dačic jsme se, opět po krátkém zdržení na dálnici, vrátili
až večer.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu učiteli Chalupovi, ostatním
vyučujícím zeměpisu a také organizátorům soutěže za zprostředkování náročné, ale poučné zkušenosti, kterou Zeměpisná olympiáda rozhodně je.
Štěpán Burda, septima
Výsledky matematických olympiád v kategoriích Z6 a Z8
V okresním kole v kategorii Z8 se umístil
Kryštof Blažek (na smínku) na 1. - 2. místě,
Alexandra Palánová na 4. - 6. místě a oba se
stali úspěšnými řešiteli. V kategorii Z6 Dominik Novák na 10. místě.
Ústřední kolo Soutěže v ruském jazyce
Dne 11. dubna 2017 se Štěpán Burda, žák
septimy, zúčastnil Ústředního kola soutěže
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v Praze. Místo konání bylo v Ruském středisku vědy a kultury a soutěžili zde vítězové všech krajů ČR. Štěpán bojoval velice statečně
a ve veliké konkurenci obsadil 5. místo (ze 14 soutěžících). Moc mu
blahopřeji a děkuji za vynikající reprezentaci školy.
Pavla Kloiberová
Dějepisná soutěž 2017
V letošním roce jsme se 5. dubna již potřetí vydali pod vedením
paní učitelky Pavly Kloiberové do Českých Budějovic na Dějepisnou soutěž gymnázií.
Krajské kolo probíhalo jako tradičně na půdě Jihočeské univerzity, kde se sešly tříčlenné týmy z 11 jihočeských gymnázií ve snaze
předvést co nejlepší znalosti v období od počátku roku 1949 do
konce roku 1967, což zahrnovalo opravdu rozsáhlou dobu, kterou
organizátoři nazvali jako “léta strachu i nadějí”. Naše gymnázium
vyslalo do Českých Budějovic tým studentů třetího ročníku ve složení Kristýna Poláčková, Vlastislav Řezáč a Radek Tesař. I přes naše
velké odhodlání a snahy jsme skončili na 4. místě s krásným počtem 100 bodů, nicméně ani to nám nezajistilo postup do republikového finále v Chebu.
Chtěl bych poděkovat paní učitelce za její spolupráci a podporu
a samozřejmě dík patří i mým kolegům řešitelům za rozsáhlé vědomosti, které museli vyhledat a dostat do paměti, jak sám vím,
nebylo to vůbec jednoduché.
Radek Tesař (3. ročník)
Volejbalový turnaj O cestovní koště
Střední škola technická a obchodní pořádala dne 26. dubna 2017
turnaj v odbíjené. Na rozdíl od minulých let nebyl turnaj v režii dívčích družstev. Turnaje se účastnila družstva smíšená, a možnost zahrát si tak dostali i chlapci.
Naši školu na turnaji reprezentovala tři družstva složená z žáků
napříč všemi ročníky, která na turnaji tvořila nejpočetnější výpravu.
Další dvě družstva složila SŠTO.
Nejhezčí volejbalový zápas a volejbal byl k vidění v utkání dvou
nejlepších družstev, družstva Gymnázia A a družstva Gymnázia B.
Zápas vyhrálo to starší a zkušenější družstvo Gymnázia A, složené
z maturantů naší školy. Družstvu Gymnázia A patřilo i vítězství celého turnaje.
Druhé místo obsadilo družstvo Gymnázia B. Třetí družstvo Gymnázia C obsadilo krásné čtvrté místo. Všem hráčům děkujeme za
účast a zářné sportovní výkony. A maturantům přejeme, aby se dál
volejbalu věnovali a s radostí vzpomínali na chvíle, kdy v tomto
sportu reprezentovali naši školu.
Aneta Švarcová
Nejaktuálnější informace o škole najdete na
www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Katolický dům
V neděli 23. dubna rozezněl sál Katolického domu v Dačicích po
roce koncert komorního pěveckého sboru Festivia Chorus z Velké
Lhoty. Letos navíc obohacen o vystoupení členů sociálně terapeutické dílny Dačické Okénko - v roli „předskokanů“ pod vedením magistry Mileny Cicálkové.
Festivia Chorus, pod řízením magistry Jitky Čudlé, zazpíval výběr
z úprav českých a moravských písní, skladby od Zdeňka Lukáše,
Emila Hradeckého, duchovní hudbu od Franze Schuberta, Johna
Ruttera a Jammese E Mooreho jr. Pásmo populárních skladeb a spirituálů již tradičně doprovodil dačický multitalent a perkusionista
Martin Rychlík. Posluchači si mohli odnést do svých domovů zážitek sdělené radosti, optimismu, pestrosti.
Děkuji všem členům Festivie i Dačického Okénka, že přinesli posluchačům do Katolického domu krásu hudby, snoubící se s radostným poselstvím velikonočního doby.
Za Katolický dům Mario Novák
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Dačické okénko nezahálí ani v novém roce a podniklo již
několik akcí. Na konci měsíce ledna se společně s klienty sociálně terapeutické dílny a chráněného bydlení z Jindřichova
Hradce zúčastnili dvoudenního výletu do Třeště, kde měli
možnost si prohlédnout betlémy, které si rodiny v Třešti předávají z generace na generaci.
V měsíci únoru jsme se na pozvání města Dačice zúčastnili Fóra
Zdravého města Dačice, kde jsme nejen prezentovali naše výrobky, ale také jsme si připravili malou dílničku pro děti, kde si mohly
vyzkoušet různé výtvarné techniky. Celým fórem nás provázel
zajímavý program. Tímto děkujeme městu za pozvání.
Průřezem prvních měsíců probíhala příprava na taneční vystoupení, které se uskutečnilo 11. března na plese Dačického Zvonečku.
Na tento ples vytvořili klienti Dačického okénka obraz k dražbě.
Výtěžek z dražby byl rozdělen mezi Dačické okénko a Dačický Zvoneček. Touto cestou bychom rádi poděkovali Dačickému Zvonečku
a našim dobrovolníkům, kteří s námi na vystoupení spolupracovali.
V pondělí 13. 3. nás v Dačickém okénku navštívila paní Krtková
z Červeného Kříže, která si pro nás připravila přednášku o první pomoci s názornými ukázkami. Klienti měli možnost vyzkoušet si, jak
se ošetřuje zraněná ruka či lepí prst náplastí, dozvěděli se, co dělat,
pokud někomu teče krev z nosu a dostali spoustu užitečných rad.
Za návštěvu velice děkujeme a těšíme se na další setkání.
V měsíci dubnu měli klienti plné ruce práce s přípravou výrobků na Velikonoční jarmark v muzeu a Farmářské trhy v Kancnýřově
sadu a s nacvičováním hudebního vystoupení v Katolickém domě.
Za skvělou spolupráci děkujeme Muzeu Dačice, Městu Dačice, Katolickému domu a pěveckému sboru Festivia Chorus.
Pokud Vás zajímá, jaké aktivity nás čekají v následujících měsících, či jste pouze zvědaví na práci klientů a prostory Dačického
okénka, přijďte se za námi podívat 19. 6. 2017 na den otevřených
oken při příležitosti ročního výročí.
Eva Jahodová, Za STD Dačické okénko

JSME TU S VÁMI ROK!
Den otevřených dvří „DAČICKÉHO OKÉNKA“
při příležitosti prvního výročí
19. černva 2017 od 9:00 do 15:00 h
„DAČIČKÉ OKÉNKO“
U Nemocnice 87/II, 380 01 DAČICE

Zprávy z Katolického domu
Přednáška Zdravé pečení
V pondělí 24. 4. se uskutečnila v Katolickém domě přednáška
Martiny Kasalové na téma zdravé pečení. Paní Martina si pro nás
připravila nejen hodnotné informace, ale také dezerty k ochutnání. Popisovala, z jakých surovin a jakým postupem lze tyto zdravé
pochoutky připravit a my jsme je mohli zároveň ochutnat. Maminkám chutnaly moc, avšak ještě důležitější bylo, že se do nich s chutí
pustily i jejich ratolesti, vždyť kvůli nim většina maminek dorazila.
Každý zúčastněný si nakonec odnesl domů pár receptů i zbylé zákusky, aby mohli ochutnat i tatínci doma. Děkujeme.

COUNTRY STODOLU IX

K poslechu i tanci zahrají country kapely

23. 6. DuhaBand a 24. 6. COLORADO

vždy od 19:00 h v obecní stodole v Radkovicích u Budče,
rezervace - 602 435 291. Posezení u pečeného prasete.
Hostem po oba dva dny Kořeni vod Kořena

Oslavy v DPS v Dačicích
Blížící se DEN MATEK nám dnes do DPS v Dačicích přišla
zpříjemnit další ZŠ z Dačic. Tentokrát k nám zavítali žáci z 1. B, ze ZŠ
B. Němcové pod vedením paní učitelky Jany Krátké. Připravili si pro
nás pásmo plné písniček a básniček a na závěr potěšili naše uživatelky přáníčkem vyrobeným k tomuto svátku. Všem děkujeme za
pěkné vystoupení a za připravená přáníčka.
DEN MATEK jsme oslavili v DPS v Dačicích. 9. 5. 2017 si žáci ze ZŠ
Komenského pod vedením paní učitelky Lenky Havlíkové pro nás
připravili program k tomuto svátku. Dále pak program obohatili
zástupci města Dačice, kteří našim uživatelkám přišli popřát zdraví,
štěstí, klidný a spokojený pobyt v DPS a předali jim květinu. Všem
děkujeme.

I ve Studené v DPS jsme dne 5. 5. 2017 přivítali jaro. Do DPS nám
přinesly jarní náladu děti z MŠ ze Studené. Připravily si pro naše uživatele písničky a jarní tvoření. A na oplátku, dětem přečetla pohádku jedna z našich uživatelek paní Pichrtová. Spolupráce se všem
velmi líbila a doufáme, že bude i nadále pokračovat.
Marie Cimbůrková - vedoucí střediska
Eliška Mandátová, DiS. – sociální pracovnice
Ledax o.p.s. středisko Dačice

Dvojí poděkování
První poděkování patří kinu.
Rádi bychom poděkovali panu Milanovi Krotkému, který nás
pravidelně každý měsíc přijde pozvat do kina na dopolední promítání. Vybírá krásné filmy a my rádi do kina chodíme. Jsme moc
spokojeni.
Druhé poděkování patří městské zahradnici, paní Zuzaně Hrabové. Krásné květinky máme všude, usmívají se na nás z celého
srdce, asi protože o ně láskyplně pečuje.
Dana Krtková a Rudolf Hájek, Klub Seniorů
--- inzerce ---

SpoKojeňáček
Ve středu 26. 4. proběhlo v Katolickém domě jedno z pravidelných setkání s laktační a šátkovou poradkyní Renatou Kudrnovou
pod názvem SpoKojeňáček. Zúčastnilo se ho 5 maminek a 3 děti.
Spokojení byli všichni. Maminky se dozvěděly odpovědi na své
otázky týkající se těhotenství, porodu i péče o děti a děti si mezitím
hezky pohrály s hračkami v místní herničce. Bylo to příjemně strávené dopoledne. Těšíme se na další setkání.
Věra Knotková, spokojená maminka

Myslivecký spolek Radkovice si Vás dovoluje pozvat na

--- inzerce ---

Okénko v novém roce
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Ten sbírá to a ten zas tohle

Noc literatury 2017

Letní výstava v dačickém muzeu vás zavede od 17. června
2017 již podruhé do světa sběratelů a jejich rozmanitých sbírek.

Letošní Noc literatury připravila Městská knihovna Dačice
s partnery: Státním zámkem Dačice, nakladatelstvím Dauphin, Podlesí a kavárnou U Galíků.
Ve středu 10. května, v předvečer zahájení největšího knižního
veletrhu u nás, Světa knihy, se na řadě míst republiky koná veřejné
čtení ze současné evropské literatury. Již třetím rokem se mezi ně
řadí i Dačice. Na netradičních místech, v netradiční hodinu, kvalitní literatura a o překvapení není nouze! Letošní dvě čtení měla
na svých bedrech správa Státního zámku – zařídit část sklepních
prostor na čtení, uklidit část sýpky, vybavit ji, věnovat se předčítajícím – z celého srdce jim děkuji, že vše dobře dopadlo a spolupráce
s nimi je super. Rovněž velice děkuji předčítajícím, Danu Podhradskému v knihovně, Hance Kocmálové v sýpce, Šárce Býčkové ve
sklepě zámku – obě dámy jsou herečky a jejich kultivovaný hlas
a projev krásně vyzněly. Jména Jiřího Dědečka i Terezy Brdečkové
jsou natolik známá, že se všichni zájemci o ně ani do kavárny paní
Galíkové nevešli. Další fotky a informace najdete na facebooku
a webu knihovny – www.mkdac.cz.

V loňském roce jsme začali poprvé s myšlenkou sběratelské výstavy a setkala se s dobrým ohlasem. Tehdy jsme samozřejmě také
zjistili, že okruh sběratelů je značně rozsáhlý, a že mají skutečně
nejrůznější sběratelské aktivity. A tak se letos můžete těšit na druhé setkání s nimi.
Opět jsme oslovili převážně sběratele z Dačic a nejbližšího okolí.
Je zároveň sympatické, že se nám se svými sběratelskými kousky
přihlásili i původem dačičáci, žijící nyní mimo rodné Dačice.
A na co se můžete těšit na letošní výstavě? Vystaveny budou etikety zápalek, obaly od žiletek, obaly a nálepky od ovoce, zeleniny,
obaly od mlíček, obaly od bonbonů, angličáky, flakony od voňavek,
medvědi a medvídci, minikočičky, sloni a sloníci, zvonečky, náprstky, plechovky, špacírky, těžítka, staré poštovní knížky, knoflíky …
Přijďte se podívat, třeba vás sběratelství také osloví! Zároveň to
bude jistě jako vloni pěkná retro výstava! Bude otevřena denně
kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin do 3. září 2017.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Zahrada trochu jinak … a opět OTEVŘENO!
Komunitní zahrada je sezónní detašované pracoviště městské
knihovny. Je přístupná za dobrého počasí od května do září ve stejnou dobu, jako je otevřená knihovna. Herní prvky a pískoviště jsou
určeny dětem do 10 let pod dozorem dospělého. Vjezd s kočárky
možný, se zvířaty nemožný.
Těšíme se na celé rodiny! Přijďte strávit čas společně – pro každého se něco najde! Zábava, relax i poučení, čerstvý vzduch v přírodě,
poslední čísla časopisů, knížky a hry, zelený prostor v srdci města.
Poskytované služby:
• uvelebíte se: chystáme denně stolky a židle, půjčujeme pohodlné piknikové deky, osvěžíte se
• počtete si: poskytujeme knihy, noviny i časopisy
• zahrajete si: stolní a různé hry, i venkovní, kreslící tabule pro děti
• vyřádíte se: pečujeme o herní prvky, máme pískoviště, kbelíčky
a formičky
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Červnová pozvánka do knihovny
Středa 14. června - Základy práce s počítačem pro seniory
Nebojte se počítačů. Neumíte napsat e-mail nebo recept do
počítače? Chcete se na něco zeptat a vnoučata to na Vás valí moc
rychle a nemají žádnou trpělivost? Přijďte na školení, které se plně
přizpůsobuje požadavkům účastníků. Začínáme v 8:30 – do 11:00
h. Cílem je získat základní informace o práci s počítačem a Internetem. POKUD MÁTE SVŮJ NOTEBOOK, PŘINESTE JEJ S SEBOU. Je
nutné se přihlásit, v knihovně nebo telefonicky na pevné lince 384
422 397, případně na mobil 721 145 265. Cena 100 Kč. URČENO VÝHRADNĚ PRO ZAČÁTEČNÍKY!
Čtení, nad to není aneb Čtení pod bukem
Městská knihovna v Dačicích, ZŠ B. Němcové a ZŠ Komenského
zvou všechny občany v pátek 23. června od 15:00 h Pod Lipky - do
Kancnýřova sadu
Program:
15:00 h – Zahájení výstavy fotografií ČÍST NÁS BAVÍ. Fotky
o vztahu - knížka, doba, prostředí a čtenáři, účinkují děti ze
základních škol. Foto Petr Hil.
15:30 h – KnihoBudka aneb budky nejsou jen pro ptáky. Slavnostní otevření první dačické KnihoBudky. Otevřete, přečtěte, vyměňte. Použití je zdarma a smyslem projektu je dostat knížky více
mezi lidi a do veřejného prostoru. Jak to funguje? Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do
KnihoBudky a vyměňte ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať
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si ji může přečíst někdo jiný.
16:00 h – scénické čtení LiStOVáNí.cz: Šmodrcha (Archie
Kimpton) Pěkně popletený kočičák.
Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z jednoho docela obyčejného městečka. Když ovšem jednoho obyčejného dne na toulkách po okolí náhodou natrefí na mluvícího kocoura, jeho život se
rázem úplně změní! Účinkují: Lukáš Hejlík a Věra Hollá.
17:00 h – Písničky z klobouku - Zpíváte si děti rády? Hrajete na
nějaký hudební nástroj? Rády si zatancujete nebo jen tak na hudbu
zaskotačíte? Písničkový pořad D. Vydry s texty M. Kratochvíla.
18:00 h – scénické čtení LiStOVáNí.cz: Fotbalové deníky (Jiří
Hájíček).
Fotbalové deníky napsal Jiří Hájíček kdysi po mistrovství světa ve
fotbale v Německu. Tato road movie není ale zdaleka jen o fotbale
a už vůbec ne jen pro muže. Účinkují: Lukáš Hejlík a Věra Hollá.
Po celé odpoledne bude probíhat dílna – UDĚLEJ SI SVOU
VLASTNÍ KNÍŽKU. Pokud máte svoje básničky, pohádky či jiné texty, které chcete někomu darovat, nebo si je schovat na památku,
vezměte je s sebou, ilustrace a obrázky rovněž. Dílnu povede paní
Hanka Kulíková.
Změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. Srdečně
zvou pořadatelé – přijďte si užít červnové odpoledne s knížkami.
Výstava Číst nás baví podpořena z grantu Jihočeského kraje.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice
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Stolní tenis

Stolní tenisté Katolického domu Dačice mají za sebou další sezónu. V letošním
roce hrála soutěže 2 družstva. Družstvo „A“
hrálo jako nováček krajský přebor. Velmi
vyrovnanou soutěž se maximální snahou
všech hráčů podařilo udržet i pro příští sezónu a družstvo skončilo na 8. místě z 10
zúčastněných družstev, kdy v posledních kolech dostávali příležitost i hráči z družstva B. Nejlepší hráči oddílu Vojtěch a Martin Havlíkovi podávali v soutěži kvalitní výkony a velkou měrou se zasloužili o udržení se družstva v soutěži. Družstvo «B» složené z mladých
hráčů doplněné o zkušenější hráče hrálo soutěž OPII. Cílem tohoto družstva bylo nabrání prvních zkušeností v soutěži u mladých
hráčů, což se podařilo. Družstvo skončilo na 11. místě tabulky z 12
mužstev a bohužel z této soutěže sestupuje. Všechna družstva dačických stolních tenistů jsou složena z vlastních odchovanců, kdy
družstva většinou tvoří mladí hráči doplněni o zkušenější hráče.
V současné době dále probíhají v Katolickém domě tréninky
mladých nezávodních hráčů, kteří se stolní tenis učí, a to v úterý od
18:00 h, a jsou budoucností oddílu v soutěžích.
Stolní tenisté jsou úspěšní také díky sponzorům, kterými jsou již
několik let město Dačice a bankovní ústav Waldviertler Sparkasse
von 1842, za což těmto sponzorům patří velké poděkování.
Zdeněk Havlík

Červnové větrání
bude o knihách

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl fotbalu:
10. 6.

17:00 h

muži KP

Dačice - Třeboň

11. 6.

10:00 h

dorost

Dačice - Nová Bystřice

Oddíl volejbalu:
14. 6., 17:30 h - KP ženy - Dačice - Špaček Č. Budějovice
na kurtu u haly, v případě nepříznivého počasí v hale.
Oddíl kuželek:
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz. V měsíci
září připravujeme nábor nových členů.
Oddíl SPV:
2. 6., 18:00 h - Dačická 14
Běžecký závod pro všechny věkové i výkonnostní
kategorie, tzn. od předškolní mládeže až po výkonnostní vytrvalce z celé ČR.
Prezentace 16:00 h, starty od 17:40 do 18:00 h na
hrázi rybníka Peráček. Občerstvení zajištěno. Těšíme se hlavně na MLÁDEŽ, kdokoliv se může přihlásit. Hodnotné ceny pro vítěze od Města Dačice a TJ
zajištěny.

Branou Podyjí

V neděli 4. června 2017 bude od 14:30 h v kostele
v Lidéřovicích další větrání kostela a varhan, nazvané Naše oblíbené knihy. Stejný
námět mělo už jedno z větrání v roce 2016
a přítomným se větrání tehdy velmi líbilo.
P. Gorazd vyzývá návštěvníky červnového větrání, aby s sebou vzali knihu, kterou mají rádi,
vybrali z ní kratší úryvek, a aby jej sami na větrání přečetli. A pokud si netroufnou, určitě někdo
z přítomných jejich vybraný úryvek přečte.
Čtení z knih doprovodí hrou na klavír a na varhany Radim Tichý.
Všechny příznivce dobrého slova i hezké hudby zve na větrání
P. Gorazd s přáteli.

28. ročník turistické akce BRANOU PODYJÍ
pořádá 10. června 2017 TJ Centropen Dačice.
Pro zájemce jsou připraveny pěší trasy od 10
km do 35 km. Zvláštní trasa pro děti 7 km,
zde je zajištěno opékání buřtů. Doporučujeme trasu po naučné stezce okolo Dačic. Tato
trasa je dlouhá 12 km. Na této akci jsou také
připraveny trasy pro cyklisty. Doporučujeme
cestu v délce 46 km Slavonice – Dobersberg
– Staré město pod Landštejnem – Slavonice. Cesta je vedena příhraniční oblastí. Podrobnější informace jsou připraveny na Infocentru v Dačicích. Pro všechny účastníky je na památku připraven
drobný suvenýr.
Srdečně zve pořadatel z TJ Centropen Dačice

"

"

ANKETA

Dačického cukrování 2017

Město Dačice vyhlašuje u příležitosti konání desáteho ročníku letní slavnosti Dačické cukrování anketu. Ze správných odpovědí bude
vylosován jeden výherce, který obdrží permanentku v hodnotě 1 000 Kč pro vstup na Koupaliště Dačice.
Vyplněný anketní lístek můžete doručit do 16. června do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.
Slosování správných odpovědí proběhne v sobotu 17. června ve 14:00 h při zahájení slavnosti.

Anketní otázka: Který rok se konalo Dačické cukrování poprvé?

A/ 1998

B/ 2015

C/ 2008

Údaje pro slosování

Jméno, příjmení:
Adresa:
Telefon:
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
2. června, pátek, 18:00 h
Dětský den v kině
PŘÍŠERKY POD HLADINOU, anim.,2D
92 min., český dabing, vstupné 80/100 Kč
4. června, neděle, 17:00 h
STRÁŽCI GALAXIE VOL 2, 3D
120 min., český dabing, vstupné 130 Kč
7. června, středa, 19:00 h
ZAHRADNICTVÍ: Rodinný přítel, drama,2D
130 min., česky, vstupné 110 Kč
9. června, pátek, 19:00 h
VETŘELEC: COVENANT, thriller/sci-fi, 2D
122 min., české titulky, nevhodné do 15 let,
vstupné 110 Kč
11. června, neděle, 19:00 h
ŠPUNTI NA VODĚ, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 110 Kč
14. června, středa, 10:00 h
PRÁZDNINY V PROVENCE,komedie, 2D
104 min., česky, vstupné 50 Kč
16. června, pátek, 19:00 h
MUMlE, akční, 2D
102 min., český dabing, vstupné 120 Kč
18. června, neděle, 17:00 h
AUTA 3, animovaný, 2D
92 min., český dabing, vstupné 100/120 Kč
21. června, středa, 19:00 h
SMRTIHLAV, historický 2D
119 min., české titulky, nevhodné do 12 let,
vstupné 80/100 Kč
23. června, pátek, 19:00 h
HUDBA Z MARSU
projekce československé hudební komedie,
vstupné zdarma
25. června, neděle, 19:00 h
POBŘEŽNÍ HLÍDKA, akční komedie, 2D
119 min., české titulky, nevhodné do 12 let,
vstupné 110 Kč
30. června,pátek, 18:00 h
AUTA 3, animovaný, 3D
92 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč

Kulturní dům Beseda
3. června, sobota, 19:00 h
PÁNSKÁ ŠATNA
divadelní představení STUDIA YPSILON
vstupné 350 Kč, 300 Kč a 250 Kč, sleva na
Senior Pas
4. července - 16. července
ZA DAČICKOU KOSTKU CUKRU
20. ročník Letního kulturního festivalu
26. září, úterý, 19:00 h

22

HRDÝ BUDŽES
předprodej zahájen 7. června v 8:00 h
vstupné 390 Kč, 350 Kč a 290 Kč

Městské muzeum a galerie
do 11. června, výstavní chodba
PTACTVO V DAČICKÉM PARKU
fotografie Ladislava Vítka a Jany Váňové
3. června, 17:00 - 20:00 h
XII. DAČICKÁ MUZEJNÍ NOC
V 17:00 h prohlídka výstavy Barevná paleta
s komentářem Václavy Zamazalové
V 18:00 h vystoupení národopisného souboru
Kvítek z Telče s pásmem horáckých písní a tanců z okolí Telčska na nádvoří zámku.
11. června, 16:00 h
DERNISÁŽ VÝSTAVY BAREVNÁ PALETA
Denně kromě pondělí 9-12, 13-17 do 11. 6.

17. června až 3. září
TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE
podruhé - Slavnostní zahájení v sobotu
17. 6. v 17:00 h
Sběratelská výstava zajímavostí a kuriozit.

Katolický dům
a RC Křižovatka
18. června, neděle, 14:00 h
TATA FRČÍ - LETOS NA KOLECH
Cyklovýlet, Info: 606 471 449 Mario Novák
19. června, pondělí, 17:30 h
EPIDEMIE SVOBODY
promítání dokumentárního filmu
28. června, středa, 9:00 - 11:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy těhotenství,
porod a mateřství s Renatou Kudrnovou
Pravidelné akce:
• pondělí a čtvrtek 9:00 - 11:30 h - Dopoledníček – klubík pro rodiče s dětmi
• úterý od 16:00 h - Setkávání nad Biblí
• úterý 17:30 – 18:30 h - Cvičení pro těhotné
pod vedením fyzioterapeutky
• středa 17:30 – 18:30 h - Cvičení pro zdraví
s Hankou
Více informací na www.katolicky-dum.cz
a www.rckrizovatka.cz

www.dacice.cz

Pálení čarodějnic v Dačicích
V neděli 30. dubna se konalo v prostoru u rybníku Vražda velmi oblíbené Pálení čarodějnic, které tradičně pořádá město Dačice ve
spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Dačice. Součástí této první jarní akce byl lampionový průvod pro děti, který vycházel v 19:00
hodin za doprovodu MDO ZUŠ Dačice a mažoretek při DDM od bývalé hasičské stanice v Komenského ulici.
Když dorazil průvod na místo pálení, představitelé města i sboru
zapálili hranici. Na místě bylo již tradičně pro návštěvníky připraveno
občerstvení v podobě chutných klobás z Krahulčí a výtečných bramboráků či lahodného zlatavého moku nebo výborného svařeného
vína, které přišlo k chuti především v pozdějších hodinách, kdy bylo
chladněji. Pro děti zde byla připravena cukrová vata či párek v rohlíku. K poslechu i tanci hrála dačická hudební skupina KT Band. Ani
letos nechyběl ohňostroj. O zdravotnický dozor se postaraly členky
MO ČČK. V letošním roce obzvlášť nepřálo počasí při stavbě hranice,
kdy v pátek ráno byla plocha pokryta sněhovou pokrývkou a celý den
se teplota pohybovala kolem nuly, celý den pršelo. Nicméně vše se
zvládlo na jedničku. Při stavbě hranice byla velikým pomocníkem manipulační technika zapůjčená od p. Chňoupka. Můžeme zodpovědně
konstatovat, že se celá akce povedla ke spokojenosti všech.
Vlastislav Švec,
velitel SDH Dačice

Výstava Barevná paleta
v městském muzeu
Přelom května a června je v Městském muzeu a galerii
v Dačicích tradičně věnován výstavě prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ Dačice s názvem Barevná paleta. Od 26. května do
11. června si budete moci prohlédnout práce celkem osmnácti absolventů a uchazečů o studium na uměleckých školách.
Témata, jimiž se letošní absolventi zabývali, jsou skutečně různorodá – uvidíte výtvarný přepis Nesení kříže od Hieronyma Bosche
(Jáchym Bartošek a Aleš Morávek), fotografie, kresby, malby a reliéfy Vlasy (Anna Dědičová a Adéla Jelínková), příběh zvířat, jež utekla ze ZOO jako komiks a animaci (Jan Dvořák), fotografický cyklus
Kulatý svět (Lukáš Engelmann), animovaný filmeček Hliněný příběh
(Viktor Fabeš), fotografie aranžovaných kostýmů (Martina Fuková
a Iva Kučerová), sprejované abstraktní Kompozice plošné, prořezávané i prostorové (Nela Kameníková), Zátiší pokaždé jinak (Šimon
Krechler), Autoportrét ztvárněný mnoha způsoby kresebných textur (Barbora Lesná), kašírované reliéfy Živly – země, oheň, voda,
vzduch (Veronika Němcová), mnohobarevné linorytové abstraktní
kompozice na téma Roční období (Natálie Novotná), soubor koláží
s prostorovými prvky zobrazující Život od narození ke smrti (Adéla
Pospíchalová), asamblážový objekt z odpadového a použitého materiálu jako Zamyšlení nad budoucností (Nikol Součková), soubor
kreseb a koláží Výrazy tváře (Marie Teplá). Tato bohatá a různorodá
kolekce je ještě doplněna ukázkami z portfolií k talentovým zkouškám (Lukáš Engelmann a Veronika Poláková).
V poslední den výstavy v neděli 11. června vás zveme na rozloučení s výstavou doplněné malou módní přehlídkou aranžovaných
kostýmů. Slavnostní DERNISÁŽ za účasti místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška začne v 16:00 hodin.
Těšíme se na Vás.
Václava Zamazalová,
vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Dačice

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

Dačická střelnice

Třináctý ročník Dačického
víceboje družstev přinesl nový rekord! Májové teplé počasí přivítalo na dačické střelnici 15 tříčlenných družstev,
která přijela bojovat o vítězství
ve třináctém ročníku Dačického víceboje družstev.
Na naši střelnici přijelo 45 střelců s odhodláním překonat již deset let starý rekord, který činil 149 zásahů. Takto velká účast střelců
svědčí o tom, že se jim u nás na střelnici líbí.
Víceboj družstev je střílen v mysliveckých disciplínách, a to vždy
s nahozením z pohotovostního postoje. Závod byl vypsán na 60
terčů pro každého střelce, celkem 180 terčů pro družstvo. Střílelo
se ve třech disciplínách: Lovecká baterie 20 terčů, Lovecké kolo
20 terčů a Zajíci s terči - 20 terčů (8+12).
Závod probíhal bez sebemenších problémů a závad na zařízení.
Jako vždy panovala velmi dobrá a přátelská nálada.
Dačický víceboj vyhráli loňští vítězové, družstvo SK Bystřice
z Bystřice nad Pernštejnem ve složení Bělík Michal, Vrbas Josef
a Vala Jiří v novém rekordu družstev 152 bodů a pokořili 10 let starý rekord, který vytvořilo legendární dačické družstvo ve složení
Jindřich Krejdl, Vladislav Tomíšek a Jan Láník starší. Druhé místo
obsadilo družstvo Bažantnice z J. Hradce ve složení Svoboda Lubomír, Kos Miroslav a Bušta Radek s celkovým počtem 137 zásahů. Na
třetím místě skončilo družstvo ITAL Team (Valtínov; Dačice; Polná)
se střelci Tomíšek Vladislav, Šváb Aleš a Tvrdík Miroslav se 134 zasaženými terči.
Všem zúčastněným družstvům děkujeme za věrnost dačické
střelnici a již teď se těšíme na první soutěž v novém střeleckém kalendáři 2018 – Novoroční pohár (25 AT; 20 LK), který pořádá Střelecký klub Dačice na střelnici Zahrádecký les a hlavní cenou je půlka
prasete.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

periodický tisk územně správního celku
Vychází 1 x měsíčně v nákladu 3150 výtisků
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

Číslo: 6/2017, ročník šestý
Datum vydání: 31. 5. 2017
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
distribuce zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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Pořádá město Dačice; www.dacice.cz,
Za dačickou kostku cukru
Změna programu vyhrazena. Za nepříznivého počasí možný přesun divadelních představení do KD Beseda. Občerstvení zajištěno.
Uvedené vstupné je základní, slevy pro děti, ZTP a SeniorPas.
Permanentní vstupenka na všechny akce k zakoupení za 700 Kč, SeniorPas za 630 Kč.
Vstupenky zakoupíte na Infocentru Dačice nebo v rezervačním systému na www.dacice.cz.

NaP

truhlár̆ství

Zdravé město Dačice a MA21 se účastní 31. května 2017 mezinárodní kampaně

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

Státní zámek
18:00 h mše svatá v kapli státního zámku vedena P. Jaroslavem
Pezlarem, po mši sv. následuje přednáška na téma Loreta na Havlíčkově náměstí a spojitost s Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí v Praze

Kostel sv. Antonína Paduánského
19:30 h po zahájení programu bude následovat přednáška
P. Vojtěcha Kodeta s názvem „Vítězství srdce“, následuje adorace se
zpěvy sester Karmelitek
21:00 h ochutnávka mešního vína spojená s výkladem P. Jaroslava Pezlara, za příznivého počasí se bude konat na nádvoří před
kostelem
Změna programu vyhrazena.

„IN“ je ten,
kdo nekouří!!!



PŘIJĎTE SI ZAHRÁT S HAJNÝM KÁZKEM

Sobota 3. června, 14:00 - 17:00 h, HZS JčK - Požární stanice, Tyršova 531, Dačice

14:00 Zahájení na Požární stanici Dačice
14:00 - 15:30 Registrace
14:15 - 16:45 Hra s hajným Kázkem cestou do KÁZKU
PRO PRVNÍCH 100 ÚČASTNÍKŮ BUŘTÍK A MEDAILE
16:00 Vyhlášení vítězů malířské soutěže
17:00 Zakončení akce u ohniště v Kázku
DOPROVODNÝ PROGRAM

Prohlídka techniky a požární stanice HZS JčK DAČICE
Výstava a vyhodnocení výkresů žáků ZŠ v ulici B. Němcové a ZŠ v ul. Komenského v Kázku

www.nockostelu.cz
ce

s.r.o.
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24

M ěsts

Akci pořádá římskokatolická farnost Dačice a řád bosých
karmelitek Dačice za podpory Města Dačice

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

SDH Dačice

