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Jak to vidím aneb kulturní tsunami
Když jsem se podíval do dačického kulturního kalendáře, tak jsem si řekl “Léto budiž pochváleno“. Ta obrovská záplava kulturních akcí, která se na nás valí od června až do konce srpna připomíná tsunami, před kterou se nedá utéct.
Jak říkal pan Lorenc ve
filmu Na samotě u lesa:
„To máte Cukrování, Fest
Band, Léto na náměstí,
výstavy na státním zámku,
pivní slavnosti v Chlumci,
Rockfest, Country fest, Dačickou řežbu, Kovářské dny, Dechovku Pod
Kaštany, …“ a spoustu a spoustu dalších
akcí. Jsem přesvědčený, že si každý vybere
to, co mu nejvíce vyhovuje. Krásné na tom
je, že se zdaleka nejedná o kulturní akce pořádané městem, respektive oddělením kulturních aktivit (které od svého vzniku podává vynikající výkon), ale o akce pořádané
i dalšími organizacemi a zájmovými skupi-

nami. O to je nabídka pestřejší. Když už jsem
zmínil práci kolegů z kultury, tak klobouk
dolů za to, jak se starají o Besedu, jaké dokáží sehnat pořady a s jakým nasazením ba
skoro bych řekl vášní, zajišťují to, abychom
se mohli v Dačicích bavit. Dačičtí rodáci
v Praze se nechali slyšet, že nám mohou náš
kulturní život jenom závidět. Myslím, že ten,
kdo chce prožít s kulturou celé prázdniny,
nemusí vytáhnout paty z Dačic a rozhodně
se nudit nebude.
S tím, co jsem psal, souvisí i to, že bychom
měli brát především při nočním životě
ohled na své okolí. I když je léto, platí noční
klid a měli bychom si uvědomit, že většina z
nás pořád chodí do práce a potřebuje se vy-

spat. Situaci ještě více zkomplikoval zákaz
kouření v restauracích, a tak je před hospodami mnohem živěji a bohužel i hlučněji
než dříve. Nerad bych, abychom museli vyhláškou stanovit, tak jako v některých jiných
městech, „policejní hodinu“ a nutit hospodské zavřít jejich zařízení třeba už v deset hodin večer. Proto vás všechny prosím o tolik
potřebnou ohleduplnost a o to, abyste nechali své spoluobčany vyspat.
Závěrem nám všem přeji, abychom se
v naší kulturní tsunami neutopili, a opět se
sešli po prázdninách, měli si o čem vyprávět, a na co vzpomínat. Jak říkám, léto budiž
pochváleno.
Karel Macků, starosta

Setkání dačických rodáků v Praze
Ve čtvrtek 15. června se opět po roce uskutečnilo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tradiční setkání dačických rodáků v Praze. Akce probíhala pod záštitou místopředsedy Parlamentu ČR Jana Bartoška, který se jí, bohužel, nakonec nemohl
z pracovních důvodů zúčastnit.
Setkání zahájil starosta Karel Macků úvod- televize. Následně starosta informoval o in- Kaupa, manžel dačické rodačky.
Setkání bylo již tradičně velmi milé a příním slovem a následně společně s místo- vestičních akcích, které v Dačicích buď prostarostou Jiřím Baštářem také všechny bíhají, nebo se v letošním roce rozeběhnou. jemné a je i potěšující, že na akci přicházejí
V neformální části programu se utvořily noví a mladší dačičtí rodáci. Celkem se jich
účastníky přivítali a popřáli jim příjemně
malé diskuzní skupinky přátel a známých tentokrát sešlo kolem padesáti.
strávený čas.
Velké poděkování patří Janu Bartoškovi
Součástí programu bylo promítnutí filmu a do sedmé hodiny bylo o čem povídat.
o dění v Dačicích v roce 2016, který byl také Každý z účastníků také obdržel dřevěnou za možnost sejít se na tak krásném a výk vidění na novoročním setkání na Palacké- krabičku s propiskou a s nápisem „Dačice znamném místě.
Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí
ho náměstí a krátká ukázka vysílání dačické v Parlamentu ČR 2017“, který věnoval pan
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Slovo místostarosty

Řešení dopravy v klidu aneb parkování na Palackého náměstí
Všichni vnímáme, že parkování na Palackého náměstí v Dačicích je problém, který je nutné dřívě či později řešit, protože
naše náměstí není nafukovací a počet vozidel čím dál rychleji narůstá.
Současná kapacita do lékárny, vyřídit potřebné na úřadě aj. spodní části Palackého náměstí. Studie na
parkovacích stání na Naopak si myslím, že je možné „vytlačit“ výše uvedenou lokalitu byla zpracována
Palackého náměstí je trvale stojící vozidla, tedy ta, jejichž maji- již v loňském roce. Dle ní je kapacita na132 vozidel. Reálně je telé přijedou ráno do práce a odjíždí v od- vržené lokality cca 80 parkovacích míst.
zde však zaparková- poledních či večerních hodinách. Ovšem V současné době dochází k majetkoprávno až cca 146 vozidel. zastávám názor, že je nutné nejprve vy- nímu vypořádání, tedy výkupu, popř. směNa problematiku jsou tvořit místo pro dlouhodobé parkování ně potřebných pozemků a zároveň byla
dva pohledy. Část obyvatel zastává názor, a pak až řešit omezení. Z tohoto důvodu započata změna územního plánu č. 3, která
že na náměstí má být maximum parkova- jsme hledali lokality vhodné pro vytvoření zvažovanou plochu přeřadí do plochy DP
cích míst. Naopak druhá skupina by ráda odstavné parkovací plochy, a to s důrazem – doprava v klidu. Po dokončení změny
z náměstí vytvořila klidovou pěší zónu s ma- na to, aby se navržená lokalita nacházela územního plánu bychom rádi hned přiximálním omezením automobilové dopra- v docházkové vzdálenosti od Palackého stoupili k vlastní realizaci odstavné plochy,
která by měla proběhnou v roce 2018.
vy. Dle mého názoru je ideální řešení pro náměstí.
Věřím, že navržené rešení bude znameJako nejvhodnější lokalita byly zvoleDačice někde uprostřed.
Na náměstí je nutné zachovat tolik par- ny pozemky nacházející se mezi ul. Berky nat dostatek parkovacích stání pro krátkovacích míst, aby byla dostačující pro z Dubé a železniční tratí ( jedná se o po- kodobé zastavení přímo na Palackého
rezidenty (osoby vlastnící nemovitost zemky navazující na areál firmy MRAZÍK náměstí a naopak bude i dostatek míst
na Palackého náměstí) a pro občany, ná- M+M s.r.o.). Navržená lokalita se nachází v docházkové vzdálenosti pro trvalé stání.
Jiří Baštář, místostarosta
vštěvníky, kteří potřebují nakoupit, zajít v docházkové vzdálenosti cca 350 m od

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

Rada města na své 77. schůzi konané
17. 5. 2017 mimo jiné:
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
IROP – výzva č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktury II. na realizaci akce „Modernizace MěÚ
Dačice“.
Rada města na své 78. schůzi konané
24. 5. 2017 mimo jiné:
• schválila zapojení města Dačice do veřejné zakázky „Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni“
v rámci projektu „Plánování sociálních
služeb v Jihočeském kraji II“ a vydala
předběžný souhlas o spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy,
České Budějovice při plnění předmětu
této veřejné zakázky,
• schválila zadání veřejné zakázky na výměnu oken na č. p. 175/I včetně harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila sjednání pojištění právní ochrany pro město Dačice s pojišťovnou D.A.S.
Rechtsschutz AG, pobočka ČR,
• schválila rozpočtové opatření č. 12/2017
v těchto objemech: příjmy 829.589,00
Kč, výdaje 100.089,00 Kč, financování
-729.500,00 Kč,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Bezbariérový výtah pro Základní školu
Dačice, Boženy Němcové“ a přidělení veřejné zakázky vítěznému uchazeči TREBILIFT, s. r. o.,
• schválila poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 3.000 Kč pro TJ
Centropen Dačice, z. s. na uhrazení nákladů spojených s účastí na mezinárodním
fotbalovém turnaji v Rakousku.
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Rada města na své 79. schůzi konané
29. 5. 2017 :
• schválila přidělení veřejné zakázky s názvem „Oprava chodníků a komunikace
v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích“ vítěznému uchazeči SWIETELSKY stavební
s. r. o., České Budějovice.
Rada města na své 80. schůzi konané
7. 6. 2017 mimo jiné:
• doporučila zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Dačice, jejímž
předmětem je ujednání podmínek pro
realizaci výstavby Domu dětí a mládeže,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem Rekonstrukce veřejného osvětlení v místních částech města Dačice
(Prostřední Vydří, Bílkov) včetně harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě č. p. 305 v ulici Bratrská v Dačicích o míru inflace 0,7 %,
• schválila rozpočtové opatření č. 13/2017
v těchto objemech: 1.445.286,00 Kč,
výdaje 1.055.286,00 Kč, financování
-390.000,00 Kč,
• schválila nákup dopravního automobilu
Mercedes-Benz Sprinter pro JSDH Dačice
od L. Lukeše, Přepychy za cenu 345 tisíc
Kč včetně DPH,
• schválila přijetí dotace z Ministerstva
vnitra ČR – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na realizaci
akce „Výstavba hasičské zbrojnice pro
SDH Dačice“ v celkové výši 4.500.000 Kč,
• schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o. na
akci „Stavební úpravy budovy OK v Hradišťku“ za celkovou cenu 399.001,05 Kč

včetně DPH,
• schválila uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši
700.000 Kč na realizaci projektu „Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice,
Boženy Němcové“,
• vzala se souhlasem na vědomí informace
o průběhu investičních akcí roku 2017,
• schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 45.000 Kč na realizaci
projektu IT vybavení infocentra uzavíranou mezi Jihočeským krajem a městem
Dačice,
• schválila smlouvu o poskytnutí účelové
dotace ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu Dačické baroko uzavíranou mezi
Jihočeským krajem a městem Dačice,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Opravy jevištní technologie
KD Beseda v Dačicích“ včetně harmonogramu veřejné zakázky,
• projednala a doporučila zastupitelstvu
města nominace na udělení Ceny města
Dačice za rok 2016.
Rada města na své 81. schůzi konané
16. 6. 2017 mimo jiné:
• vzala na vědomí informaci o průběhu financování příspěvku z Nadace Agrofert
ve výši 90 tis. Kč na nákup dopravního
automobilu pro SDH Dačice,
• schválila rozpočtové opatření č. 14/2017
v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování 0,00 Kč (dochází
pouze k přesunu finančních prostředků
z kapitálových výdajů do výdajů běžných),
• doporučila zastupitelstvu města schválit
zadání změny č. 3 územního plánu Dačice.

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 27. května přivítal starosta města Karel Macků společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Sabina Hlaváčková, Viktorie Pospíchalová, Magda Čechová, Agáta Nováková, Barbora Šuhajová a Jan
Doležal.

Mírový běh
mezinárodní projekt dobré vůle

V OBRAZE
- vím, co se děje

S hořící pochodní v ruce jako symbolem míru a porozumění mezi lidmi a národy
celého světa, překročil mezinárodní tým běžců 8. června hranici České republiky.
Mírový běh (Peace Run) je tradičně slavnostně zahajován před budovou OSN
v New Yorku, odkud tým běžců přináší hořící pochodeň do více než 140 zemí světa.

Představujeme vám pomocníka
pro každého, kdo chce být stále informovaný o tom, co se děje v Dačicích
a okolí. Další možnost, jak rychle získat
přehled o všech aktualitách, o chystaných akcích a novinkách na úřední desce, nabízí mobilní aplikace, která byla
pro Dačice spuštěna začátkem května.

V Dačicích přivítal starosta Karel Macků běžce v úterý 13. června odpoledne.
V krátkém programu na přivítanou vystoupily v Kancnýřově sadu na Palackého
náměstí dačické mažoretky. Z týmu běžců
pozdravili všechny přítomné ve svém
rodném jazyce zástupci Islandu, Ruska,
Makedonie, Slovenska, Turecka, Německa,
České republiky a dalších zemí a v krátkých
scénkách předvedli ukázky dobrého a špatného mezilidského chování.
Mluvčí běžců následně vyzval všechny
přítomné k zamyšlení nad tím, co pro každého jedince znamená, když se řekne mír.
S rukou na srdci o tom během minuty ticha
přemýšleli téměř všichni přítomní.
V rámci přibližně hodinového setkání
byl prohlášen Mírovým stromem monumentální buk, který je dominantou celého Palackého náměstí a zástupce mezinárodního týmu běžců předal Jiřímu
Čeloudovi z Dačic ocenění Mírový posel. Jiří

Čeloud je známý nejen jako mladý cestovatel na handbiku, ale především jako člověk,
který se umí poprat s nástrahami života
a předávat sílu a odhodlání dalším potřebným lidem.
Na závěr převzal starosta Karel Macků
z rukou běžců děkovný list za účast města
v tomto projektu a peloton s hořící pochodní se vydal směrem k dalšímu cíli.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu
Poděkování záchranné službě Dačice
Touto cestou bychom já a můj partner rádi poděkovali posádce záchranné
služby Dačice, která dne 25. 5. 2017 zasahovala u překotného porodu naší dcery.
Jako rodiče Vám tímto děkujeme za Váš
profesionální a především lidský přístup,
díky kterému vzpomínáme na porod naší
holčičky jen v dobrém.
Magda Hartmanová

V OBRAZE vám
přináší přehled aktualit z dačického
webu, ale i z webů
dalších zvolených
obcí. Aplikace má
elegantní a přehledné uživatelské rozhraní a rychlost přenosu
informací z webových stránek do aplikace
je téměř okamžitá.
Co lze sledovat?
Úřední desku
Kulturní a sportovní akce
Aktuality
Fotogalerii
Co je potřeba k jejímu stažení?
Mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
Přístup na internet
Místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze zdarma stáhnout?
Google Play
App Store
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu
Poděkování
Chtěla bych poděkovat starostovi města panu Macků za dobrou práci, kontakt
s lidmi a osobní kontrolu tam, kde úředníci selhávají.
Alena Brázdová
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Závěrečný účet města za rok 2016
Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání dne 21. 6. 2017 schválilo Závěrečný účet města Dačice za rok 2016 a vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2016, a to s výhradami.
Návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2016 projednala
rada města dne 7. 6. 2017 a finanční výbor dne 13. 6. 2016 a doporučily zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Dačice za
rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města
s výhradami.
Příjmy
DPFO - závislá činnost

v Kč
21 125 674,05

DPFO - samostatná výdělečná činnost

3 914 459,03

DPFO - z kapitálových výnosů

2 074 917,76

Daň z příjmů právnických osob

21 439 309,16

Daň z příjmů právnických osob za město

5 240 200,00

Daň z přidané hodnoty
Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze ZPF

39 308 732,85
8 372 825,00
56 220,00

Poplatky za odnětí pozemků – funkce lesa

3 634,00

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4 415 079,19

Poplatek ze psů

200 087,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

134 735,00

Poplatek ze vstupného
Odvod z loterií kromě automatů
Odvody z výherních hracích přístrojů
Příjmy za řidičské oprávnění

45 006,00
402 090,19
2 548 175,12
429 700,00

Správní poplatky

3 933 220,00

Daň z nemovitostí

6 709 445,30

Daňové příjmy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

120 353 509,65
2 431 047,00

Příjmy z prodeje zboží

343 730,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

278 834,32

Ostatní odvody příspěvkových organizací

1 638 818,67

Příjmy z pronájmu pozemků

2 232 093,12

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

6 182 179,08

Příjmy z úroků

325 557,62

Příjmy z podílů na zisku a dividend

3 793 461,82

Přijaté sankční platby od jiných subjektů

1 526 716,41

Příjmy z prodeje nepotřebného majetku

5 326,00

Přijaté neinvestiční dary

15 000,00

Přijaté pojistné náhrady

175 252,40

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 133 730,50

Ostatní nedaňové příjmy

88 540,68

Příjmy – dobývací prostor

65 120,75

Přijaté splátky půjček
Nedaňové příjmy

1 039 821,26
21 275 229,63

Vlastní příjmy celkem
Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem
převody z vlastních fondů hospodář. činnosti

2 730 895,51

Příjmy celkem

175 813 418,55

Výdaje
Zemědělství a lesní hospodářství
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Doprava
Vodní hospodářství

v Kč
1 642 924,00
793 165,58
8 745 593,80
782 469,01

Vzdělávání

11 197 398,13

Kultura, církve a vzdělávací prostředky

13 176 638,19

Tělovýchova a zájmová činnost

3 436 875,25

Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Státní správa, územní samospráva

37 415,00
5 384 869,03
10 445 777,53
1 989 583,83
18 404,95
3 595 820,02
398 677,57
48 868 009,81

Finanční operace

7 500 618,95

Ostatní činnosti

3 460 678,11

Běžné výdaje
Doprava

121 474 918,76
11 203 403,59

Vodní hospodářství

3 458 419,38

Vzdělávání

1 315 102,35

Kultura, církve a sdělovací prostředky

1 184 066,27

Tělovýchova a zájmová činnost

848 894,64

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj

5 234 298,46

Ochrana životního prostředí

5 706 776,05

Sociální péče

945 413,69

Požární ochrana

565 115,17

Státní správa, územní samospráva
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

814 824,70
31 276 314,30
152 751 233,06

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2016
PŘÍJMY
Daňové příjmy

Příjmy – prodej ostatních nemovitostí

2 458 577,00

Nedaňové příjmy

Příjmy – prodej ostat. hmotného majetku

20 000,00

Kapitálové příjmy

Přijaté dary na pořízení dlouhodob. majetku

40 000,00

Přijaté dotace

4

199 000,00
24 506 954,27

7 159 148,00

9 677 725,00

21 577 058,76

Přijaté dotace

Příjmy z prodeje pozemků

Kapitálové příjmy

151 306 464,28

Příjmy celkem

v Kč
120 353 509,65
21 275 229,63
9 677 725,00
24 506 954,27
175 813 418,55

www.dacice.cz
VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozdíl

v Kč
121 474 918,76
31 276 314,30
152 751 233,06
v Kč

Příjmy celkem

175 813 418,55

Výdaje celkem

152 751 233,06

Rozdíl = přebytek rozpočtu

23 062 185,49

FINANCOVÁNÍ

v Kč

Splátky jistin přijatých úvěrů a půjček

-2 334 000,00

Změna stavu účtů – zvýšení prostředků
Operace, které nejsou Příjmy/Výdaji
FINANCOVÁNÍ CELKEM

-21 185 003,21
817,72
-23 062 185,49

Rozpočtové hospodaření města za r. 2016 vyplývá z výkazu
o plnění rozpočtu (Fin 2 – 12 M) a zachycuje čerpání příjmů a výdajů
rozpočtu dle rozpočtové skladby jako základního třídícího standardu pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Skončilo přebytkem
ve výši 23.062.185,49 Kč.
V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění město požádalo Krajský úřad Jihočeského
kraje, aby provedl přezkoumání hospodaření města za rok 2016. Ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a současně
bylo konstatováno, že nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnosti.
Zjištěné nedostatky byly již odstraněny a zpráva o jejich odstranění byla předložena zastupitelstvu města ke schválení.
Lea Andrejsová,
vedoucí finančního odboru

Změny v registru vozidel
Od 1. 6. 2017 mají vlastníci a provozovatelé vozidel možnost provádět změny v registru vozidel na jakémkoliv úřadě
obce s rozšířenou působností. Doposud bylo nutné chodit na
úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy.
Na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností je možné
nově vyřídit nejen změnu vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, ale i registraci nového či dovezeného vozidla, vyřazení vozidla z provozu (tzv. depozit), nahlášení zániku vozidla, žádost
o registrační značku na přání či na nosič kol nebo zápis tažného
zařízení či přípojného vozidla.
Možnost provádět úkony v registru vozidel na jakémkoliv úřadě
není jedinou změnou, kterou novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích od 1. června přinesla,
novela řeší také nové povinnosti firem, které nabízejí nelegální
technické úpravy vozidel či přísnější kontrolu přítomnosti vozidla
na stanicích měření emisí, dále se prodlužuje platnost evidenční
kontroly na 30 dní.
Aby se lidé vyhnuli při návštěvě úřadu frontám, doporučujeme
využívat objednávkový systém:
http://www.dacice.cz/radnice/mestsky-urad/urad-on-line/objednavka-na-odbor-dopravy/.
Další informace Vám rádi poskytneme na telefonech:
384 401 258, 384 401 247.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy

Vstupenky na kulturní akce
nyní rezervujete snadněji
Pro lepší komfort jsme připravili pro všechny návštěvníky
kulturních akcí nový rezervační systém na zakoupení vstupenek na divadelní představení, koncerty a projekce kina
přes internet.
Stávající rezervační systém nenabízel zákazníkům např. volbu
ceny vstupenky a koupi vstupenky přes internet. Při větším počtu
přístupů systém tzv. „padal“.
Nový rezervační systém prošel zatěžkávací zkouškou, kdy se během 20 minut vyprodal celý divadelní sál. Při tomto prodeji bylo
zaznamenáno 1 400 přístupů. Pro větší pohodlí se můžete zaregistrovat a vždy při přihlášení uvidíte svoje objednané vstupenky
a nemusíte u každé rezervace zadávat znovu svoje jméno a e-mailovou adresu. Rezervovat lze také i bez registrace a přihlášení.
U každé nabízené akce si můžete prohlédnout fotografie, přečíst
si popis a třeba i jména účinkujících. U jednotlivých vstupenek si
sami navolíte ceny, např. sleva na SeniorPas, sleva pro dítě apod.
V současné chvíli si lze vstupenky pouze zarezervovat a následně
vyzvednout na infocentru nebo na pokladně kina. Zároveň ale připravujeme možnost platby vstupenek online. Až bude tato služba
dostupná, poznáte to tak, že vedle možnosti rezervovat se objeví
platba kartou. Vstupenky vám po zaplacení přijdou do e-mailu.
Následně si ji vytisknete nebo uchováte elektronicky.
Každá vstupenka má svůj jedinečný QR kód. Pořadatelé u vstupu
na akci tento kód ověří čtečkou a poznají tak, zda je vstupenka platná, jestli není například zkopírovaná nebo neslouží na jinou akci.
Věříme, že tímto krokem přispějeme k větší spokojenosti všech
návštěvníků kulturních akcí.
Markéta Přikrylová,
oddělení kulturních aktivit
Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci červenci 2017 budou dne 14. 7. 2017 a 28. 7. 2017
a v měsíci srpnu dne 11. 8. 2017 a 25. 8. 2017.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I
– Dům s pečovatelskou službou, od 8.00 do 14.00 hod.

Dačické íčko soutěží
o přízeň návštěvníků
Od 20. června do 31. srpna 2017 se Infocentrum Dačice
uchází o přízeň svých klientů a návštěvníků v internetové
prestižní anketě Informační centrum roku 2017.
V případě, že jste s našimi službami spokojeni, budeme rádi, když nás podpoříte
hlasováním v anketě, kterou naleznete na
webové adrese www.kampocesku.cz.
Děkujeme za váš případný hlas a těšíme se na vaši návštěvu našeho infocentra.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 1 v domě 211/V ul. B. Němcové v Dačicích
o velikosti 2+1, 70,72 m2
Konečný termín pro podání žádostí:
21. 7. 2017 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov,
Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.
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Co je nového
v investicích města

Investice tvoří důležitou položku
rozpočtu a dotýkají se většinou široké
skupiny obyvatel. Od minulého vydání zpravodaje vám o nich přinášíme
průběžné informace. Uživatele facebooku, které zajímá dění ve městě,
zveme také ke sledování skupiny Investice města Dačice 2017.
PŘIPRAVUJEME:
A.01.23 Rozšíření komunikace u přejezdu u vlak. nádraží - cílem je zajistit
bezpečnější a kapacitnější přejezd kolejí.
Ve spolupráci se SŽDC bude rozšířen železniční přejezd včetně přilehlé komunikace.
B.02.26 Rekonstrukce hřiště a klubovny M. Pěčín - stávající budova je stavěná
z azbestocementových desek a hřiště má
nevyhovující podklad i povrch. Projektová
dokumentace řeší nové zázemí u hřiště i nové odpovídající sportovní hřiště.
REALIZUJEME:
A.04.05 - Zřízení vodovodu a kanalizace Hostkovice – Lipolec - v rámci akce
bude vybudován přívod vody z Hostkovic
do Lipolce a tím se Lipolec připojí na vodovod z Řečice. Vybudován bude i nový
vodojem pro posílení tlaku. Rada města
schválila uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení společností VHST
s.r.o. za nabídkovou cenu 6.746.885,48 Kč
bez DPH. V květnu bylo předáno staveniště
firmě VHST s.r.o. s termínem dokončení do
konce října 2017. Ministerstvo zemědělství
poskytne na tuto akci na základě schválené
žádosti města dotaci ve výši 3.753 mil. Kč.
A.01.26 Generel dopravy - začali jsme
zpracovávat generel dopravy jako základní
plánovací dokument, který se stane podkladem při dalším vývoji města a jeho dopravní situace. Jeho cílem je komplexně vyhodnotit dopravní infrastrukturu a navrhnout
vhodné varianty řešení do budoucna. Bude
obsahovat mimo jiné dopravní průzkumy,
analýzu stavu a odhad vývoje dopravy
a dopravního zatížení města do budoucna. Generel zpracovává firma UDIMO, spol.
s r.o. za nabídnutou cenu 198.000 Kč bez
DPH a hotový by měl být do konce října. Na
zpracování generelu dopravy je městu Dačice přislíbena 80% dotace MŽP.
DOKONČILI JSME:
B.02.30 Nákup dopravního automobilu
pro JSDH - Cílem je doplnění autoparku
SDH Dačice o dopravní automobil. Nákup
devítimístného dopravního automobilu
pro potřeby nejenom zásahové jednotky
SDH Dačice. Koupili jsme starší automobil
značky Mercedes Benz za 345.000 Kč. Částkou 125.000 přispělo SDH Dačice, částku
90.000 Kč jsme získali z Hasičského fondu
Nadace Agrofert a částku 130.000 Kč poskytlo Město Dačice. Budou doplněny polepy a další náležitosti, aby auto splňovalo
potřeby SDH.
(red)
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Služby sociální prevence
– sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
V Dačickém zpravodaji již delší čas představujeme služby sociální prevence
a naposled jsme konkrétně popsali sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Dnes se seznámíme s další službou z této série, a to se sociálně aktivizační službou
pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Sociálně aktivizační služby pro seniory z.s., Na Točně 1, 377 01 Jindřichův Hradec,
a osoby se zdravotním postižením posky- tel. 257 325 478, htpp://www.lorm.cz
tují ambulantní, popřípadě terénní služby
MESADA, z.s., Růžová 30, 377 01,
osobám v důchodovém věku nebo osobám Jindřichův Hradec, tel. 792 307 444, htpp://
se zdravotním postižením ohroženým soci- www.mesada.eu
álním vyloučením.
APLA Jižní Čechy, z.ú., Jírovcova
Posláním sociálně aktivizačních služeb 1339/43, 370 01 České Budějovice, tel.
pro seniory a osoby se zdravotním posti- 608 666 168, www.aplajc.cz
žením je podpora rozvíjení individuálních
V registru sociálních služeb pro kraj Vyschopností a dovedností seniorů a osob se sočina nalezneme 3 aktivizační služby pro
zdravotním postižením, vedoucí k začleně- seniory a osoby se zdravotním postižením,
ní do společnosti. Služby v sobě zahrnují z toho nejdostupnější pro nás jsou:
činnosti, které podporují samostatnost
Centrum pro neslyšící a nedoslýa rozvíjí činorodost člověka.
chavé kraje Vysočina, o.p.s., Úprkova
Sociálně aktivizační služby pro seniory 4340/6, 586 01 Jihlava, tel. 567 300 247,
a osoby se zdravotním postižením jsou po- www.cnn-vysocina.cz
skytovány formou motivačních a vzdělávaTyfloCentrum Jihlava, o.p.s., Brněncích aktivit bezplatně.
ská 626/8, 586 01 Jihlava, tel. 724 865 566,
Sociálně aktivizační služby pro seniory htpp://tyflocentrumjihlava.cz
a osoby se zdravotním postižením zajišťují
V tomto článku jsou uvedeny pouze zátyto základní činnosti:
kladní informace o aktivizačních službách
• zprostředkování kontaktu se společen- pro seniora a osoby se zdravotním postižeským prostředím,
ním. Pro bližší informace či poskytnutí soci• sociálně terapeutické činnosti,
álního poradenství se můžete obrátit na sa• pomoc při uplatňování práv, oprávně- motné poskytovatele služeb, nebo také na
ných zájmů a při obstarávání osobních sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova
záležitostí.
151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková
V registru sociálních služeb pro Jihočes- a č. 209 Mgr. Lada Matějková.
ký kraj nalezneme 13 sociálně aktivizačních
V dalším vydání zpravodaje se dočtete
služeb pro seniory a osoby se zdravotním o další službě sociální prevence, a to o socipostižením, z toho nejdostupnější pro nás álně terapeutických dílnách.
jsou:
Lada Matějková,
LORM – Společnost pro hluchoslepé,
sociální pracovnice

Přehled získaných grantů a dotací na kulturní akce
a podporu cestovního ruchu v roce 2017
Odbor kultury a cestovního ruchu podal v prvních měsících tohoto roku na Jihočeský kraj a na Nadaci Život umělce žádosti o finanční podporu tradičních akcí
i nových projektů realizovaných v roce 2017.
Na základě rozhodnutí výše uvedených poskytovatelů grantů a dotací jsme doposud
získali finanční podporu v celkové výši 116.000 Kč na pořádání kulturních akcí a částku
75.000 Kč na rozvoj činnosti infocentra.
Název projektu - kultura

Získaná výše dotace

Poskytovatel

Dačické kejklování

17.000 Kč

Jihočeský kraj

Fest Band Dačice

25.000 Kč

Jihočeský kraj

Fest Band Dačice

15.000 Kč

Nadace Život umělce

Za dačickou kostku cukru

30.000 Kč

Jihočeský kraj

Za dačickou kostku cukru

29.000 Kč

Nadace Život umělce

Název projektu – cest. ruch.

Získaná výše dotace

Poskytovatel

Dačické baroko

30.000 Kč

Jihočeský kraj

IT vybavení infocentra

45.000 Kč

Jihočeský kraj

Další žádost o finanční podporu byla odeslaná v červnu do druhé výzvy Jihočeského
kraje.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Peněžní příspěvky byly rozděleny

Právě opravujeme

Rada města na své 78. schůzi 24. 5. 2017 schválila rozdělení peněžních příspěvků z rozpočtu města subjektům působícím v oblasti péče o mládež, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a město Dačice nebo jiný územně samosprávný celek,
takto:

Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Od minulého
vydání zpravodaje vám o ní na tomto
místě přinášíme průběžné informace.
Pro stále aktuální přehled o tom, co se
kde spravuje, doporučujeme sledovat
skupinu Opravy města Dačice 2017 vytvořenou na facebooku.

Název organizace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

schválená
částka

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace
10 000,00
Dačice - rehabilitační plavání
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace
0,00
Dačice - výlet
Spolek Borek
5 000,00
Tvořílek, z.s.
6 000,00
Rybáři Hradišťko z.s.
4 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bílkov
8 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostkovice
4 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Němčice
12 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lipolec
8 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chlumec
8 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malý Pěčín - sraz rodáků
6 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malý Pěčín - akce
8 000,00
Junák - český skaut, přístav Dačice, z. s.
3 000,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Dačice
3 000,00
TJ Centropen Dačice, z.s.
10 000,00
Kruh přátel Dačického dětského sboru, z.s.
50 000,00
Katolický dům Dačice z.s
20 000,00
Divadelní spolek TYL DAČICE
50 000,00
Spolek přátel muzea v Dačicích
35 000,00
Dačický ZVONEČEK z.s.
34 000,00
Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice
0,00
APLA Jižní Čechy, z.ú.
0,00
Pomoc rodinám, z.s.
0,00
Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích
12 000,00
Krasohled
14 000,00
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spo8 000,00
lek Jindřichův Hradec
Český kynologický svaz ZKO Dačice
4 000,00
Spolek rodičů a přátel MŠ „Lávky“
3 000,00
Občanský spolek při ZŠ Dačice, Boženy Němcové
11 000,00
Nadační fond při Gymnáziu Dačice
5 000,00
Občanský spolek při ZŠ Dačice, Komenského
19 000,00
Celkem
360 000,00
Martina Havlíková, odbor finanční

Poděkování dárcům krve
Světovým dnem dárců krve je 14. červen, kdy připomínáme ty z nás, kteří dobrovolně darují krev.
V tento den se na radnici sešli tomným za jejich nezištnou pomoc při
s vedením města bezpříspěvkoví záchraně lidských životů a předali jim za
dárci krve, kteří v loňském roce za město drobné dárky. Setkání se zúčastnily
počet odběrů získali některou z Ján- i zástupkyně místní organizace Českého
ského plaket nebo Zlatých křížů. Sešli se červeného kříže v Dačicích paní Dana Krtzde dárci od 10 odběrů až po 120 odběrů.
ková a paní Eva Kamišová.
Starosta Karel Macků s tajemníkem úřaMarkéta Nováčková,
du Zdislavem Páralem poděkovali všem příodbor kultury a cestovního ruchu

PŘIPRAVUJEME:
Opravy rybníků - projekční příprava
oprav a odbahnění rybníků - odbahnění
rybníka Návesní v Hradišťku, oprava rybníka Návesní horní v Dolních Němčicích
a oprava rybníka U Města v Hradišťku.
Oprava tříd Gymnázia Dačice - připravujeme opravu dvou tříd využívaných
Gymnáziem v Dačicích. V rámci opravy proběhne rekonstrukce elektroinstalace, vodovodních rozvodů, drobné zednické úpravy
a výmalba.
REALIZUJEME:
Oprava lávky v Bílkově - v rámci postupné údržby mostních objektů ve vlastnictví města Dačice probíhá oprava lávky
u hlavního silničního mostu v místní části
Bílkov. Aktuálně bylo provedeno nakonzervování ložisek mostní konstrukce, následovat bude obnovení nátěrů kovové
konstrukce a dle jejich stavu také případně
výměna mostovek.
Projektová příprava oprav komunikací - aktuálně pracujeme na zpracování projektových dokumentací na opravy těchto
komunikací:
• komunikace k chatové oblasti v místní
části Hradišťko
• návesní chodníky v místní části Chlumec
• chodníky v ul. Jiráskova u čp. 220 a 221
• oprava dřevěné lávky přes řeku Moravská
Dyje v Dačicích
DOKONČILI JSME:
Výměna sedaček na stadionu - v letošním roce probíhá výměna zbývajících
původních sedaček za sedačky nové, opět
v barvách města - modré a žluté.
Úprava letní scény – během června byly
provedeny drobné stavební práce na letní
scéně, které spočívaly ve zpřístupnění propadliště pomocí nových kovových schodů
a vydláždění vstupního prostoru. Součástí
byla i drobná oprava vnitřních skladovacích
prostor pod pódiem a lokální oprava fasády.

(red)

Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265,
e-mail: info@dacice.cz
Sezónní otevírací doba:
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
sobota + neděle + svátky
9:30 - 15:00 h
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Svět zasáhla smrt Helmuta Kohla

Rekonstrukce
kanceláří v Besedě
KULTURNÍ DŮM

Úmrtí německého politika Helmuta Kohla pohnulo celý
svět k projevům soustrasti rodině a zemi, ale také ke vzpomínání. Média připomínala jeho politickou kariéru, schopnosti,
díky kterým se stal politikem světového formátu, a především vyzdvihovala jeho zásluhy o znovusjednocení Německa.
Byl jsem čerstvě dospělý, když padla Berlínská zeď, když naše sametová revoluce vrátila do země svobodu (i tisku) a demokracii.
Asi díky té znovunabyté svobodě slova a euforii z nového života
jsme všichni domácí i světové zprávy sledovali téměř dvacet čtyři
hodině denně. To byla doba, kdy se do médií vrátila pravda (mohla
by znovu!), objektivita (kéž by opět zavládla) a, dovolím si vypůjčit
termín z oboru umění a literatury, kritický realismus.
Nikdo nemohl nezaregistrovat sjednocování Západního a Východního Německa. Spojením se na mapy Evropy vrátila skutečná
a kompletní Spolková republika Německo. Jméno Helmut Kohl
bylo nedílnou součástí všech těchto zpráv. Popisovat politickou
dráhu tohoto věrného člena CDU (vstoupil do čerstvě založené
strany v šestnácti letech, zůstal jí věrný a dokonce je dosud jejím
nejdéle sloužícím předsedou) je zbytečné. To teď po jeho smrti
média probrala ze všech stran. Je to minulost, i když významná
a neopomenutelná, ale minulost. Mě ale zaujala jedna myšlenka
mířící do budoucnosti, která se v některém ze vzpomínkových
příspěvků o Helmutu Kohlovi objevila. I přes finanční aféru, se kterou opouštěl svou politickou kariéru, to byl z celkového pohledu
a dosažených úspěchů politik par excellence. V německém tisku se
také proto objevila úvaha, že Helmut Kohl měl po znovusjednocení Německa získat Nobelovu cenu za mír. Měl, souhlasím. Měl sice
jiné šance a možnosti, než jeho předchůdci, ale... a nyní cituji... „i za
šťastné konstelace je potřeba někoho, kdo má vůli, odvahu, prozíravost a politický um, aby šanci uchopil a využil“. A to je právě ono!
Helmut Kohl byl nejen ve správnou chvíli na správném místě, ale
dokonce byl tím správným mužem! Čest jeho památce!
Jan Bartošek

V první polovině května došlo k menšímu omezení provozu
kanceláří OdKA v KD Beseda z důvodu jejich rekonstrukce.

Láska a důvěra na dluh
Že si dnes kde kdo od kde koho půjčuje peníze, si můžeme
občas přečíst v novinách nebo vidět v televizi. Na světě asi
odjakživa existovali a existují dlužníci i věřitelé.
Dlužníci dluží a věřitelé věří, že se jim zapůjčené peníze vrátí
zmnoženy o úrok, na kterém se s dlužníkem dohodli. Někdy tomu
tak je, někdy nikoliv. Nabízí se otázka, zda je či není správné nebo
se sluší půjčovat i něco jiného než peníze.
Co třeba taková výchova dětí v rodině, není to vlastně taková
láska na dluh? Rodiče děti s láskou vychovávají a asi spíše podvědomě věří, že jim to jednou jejich děti, až to budou třeba ve stáří
potřebovat, vrátí.
Co třeba takové volby? Není to náhodou vlastně důvěra na dluh?
Občané volí někoho, protože věří, že jim to zvolený po volbách vrátí. Očekávají, že zvolený starosta, zastupitel, hejtman, senátor bude
po volbách dělat, co slíbil, a dávají důvěru na dluh.
Osobně mám pocit, že naše chuť a možná i odvaha dávat zejména důvěru na dluh klesá. Pokud nemusíme, důvěru na dluh nedáváme, a když ano, tak vyžadujeme, aby dlužník neustále skládal
účty a dnes a denně vyplňoval „formulář“ nebo jiným způsobem
průběžně podával zprávy, ze kterých je jasné, že důvěru nezklamal.
A tak ti, kteří byli poctěni naší důvěrou a zdaleka to nemusí být
jenom politici, ale jsou to také učitelé, úředníci, podnikatelé, členové různých spolků a dalších organizací, musí čím dál častěji vyplňovat různé žádosti a formuláře a podávat zprávy, které třeba ani nikdo nečte. Bere jim to chuť a čas a nemyslím si, že je to tak správně.
Pokud totiž úplně ztratíme schopnost někdy i nezištně dávat lásku a důvěru na dluh, svět se zastaví a život se nám přestane líbit.
Miloš Vystrčil, senátor
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BESEDA

Stávající podoba kanceláří byla již
delší dobu nevyhovující a z hlediska
kultury pracovního prostředí a reprezentativnosti naprosto tristní.
Celá rekonstrukce trvala pouze týden s minimálním omezením
provozu. Byla provedena výmalba kanceláří s drobnými opravami
DŮM
omítky,KULTURNÍ
položil se nový
koberec, na své si přišli i IT pracovníci s novými rozvody počítačové sítě. Do obou kanceláří byl dodán nový
kancelářský nábytek. Kvalitními LED svítidly byly nahrazeny staré
nevhodné BESEDA
lustry.
BESEDA
BESEDA
V současné době jsou kanceláře již plně v provozu.
Romana Bártů,
vedoucí oddělení kultruních aktivit
KULTURNÍ DŮM

BESEDA
BESEDA

KLUB

MINIPIVOVAR

RESTAURACE

Ten sbírá to a ten zas tohle podruhé
Tuto výstavu můžete
vidět v muzeu po celé
prázdniny až do 3. září
a určitě si ji nenechte
ujít, je na co se dívat. Na
výstavu tentokrát přispělo 19 nadšenců z Dačic a okolí, nejdále z J.
Hradce a Třeboně. Uvidíte zde: poštovní knížky,
fézovky, zvonečky, slony a sloníky, medvědy, špacírky, autíčka, panenky, těžítka, zápalky
a etikety zápalek, pivní korbele, flakóny od voňavek, obaly od žiletek, krásná víčka od mlíček do kávy, víčka od jogurtů, plechové
krabice všeho druhu, miniaturní růžový porcelán … Tak neváhejte a přijďte, jste srdečně zváni! Máme otevřeno denně kromě
pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
A nezapomeňte, máme zde celoroční malou sběratelskou
burzu. Své nadbytečné sběratelské kousky zde můžete směnit
za jiné, případně zde pro druhé sběratele ponechat, uděláte
radost jiným. Zatím zde máme cukříky všech typů, kapesní kalendáříky, pivní tácky a obaly od žvýkaček.

Výlet za památkami do Uherčic
a Vratěnína

Spolek přátel dačického muzea uspořádal v neděli 18. června
další z výletů za památkami. Je známo, že zámek v Uherčicích
nepatří mezi skvěle opravené a běžně přístupné objekty. Již
několik let se však snaží získat přízeň návštěvníků a především
v letních měsících ukázat, jak se ze zdevastovaného objektu
pomalu probouzí jeho původní krása. Patří mezi nejrozsáhlejší zámecké objekty na Moravě. Děkujeme paní kastelánce za to, že nás
provedla a nakoukli jsme i tam, kam se běžně nechodí. Další naše
zastávka patřila sousednímu Vratěnínu. Tak pokud chcete vidět
krásně upravenou obec se spoustou památek, tak určitě do Vratěnína zajeďte. Největším zážitkem pro nás byla návštěva tzv. zámečku a prostor kolem se zbytky objektů bývalého kláštera. Skvělým průvodcem nám byl obětavý pan Kincl, starosta obce, který si
udělal čas, aby nás obcí provedl. Starostuje v obci od roku 1990,
je vidět, že je jako rodák s obcí srostlý a stále vymýšlí, jak motivovat občany, aby ji dále zkrášlovali. Ne nadarmo získala obec v roce
1996 titul „Vesnice roku.“
Tak neváhejte a udělejte si také výlet do míst těsně při rakouské
hranici, budete překvapeni stejně jako padesát účastníku našeho
zájezdu.
Marie Kučerová, MMaG Dačice

www.dacice.cz

Prodej stavebních pozemků Za Školou v Dačicích - III. etapa – 6. kolo
Město Dačice v souladu se „Zásadami prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích“ vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej 10 stavebních pozemků pro výstavbu izolovaných rodinných domů.
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
6. 9. 2017 do 14:00 h.
Zájemci musí doručit žádost na předepsaném formuláři na podatelnu městského úřadu v Dačicích, Palackého nám. 1/I. Formulář
žádosti je možné vyzvednout na městském úřadu v Dačicích, odbor správy majetku, Krajířova 27/I, nebo na www.dacice.cz.
Kupní cena:
III. etapa
prodeje

Základní kupní
cena za m2

Základní finanční
příspěvek za m2

890 Kč

0 Kč

Jistota na kupní cenu
• Výše jistoty činí 2 % ze základní kupní ceny požadovaného
pozemku s nejvyšší výměrou.
• Termín zaplacení jistoty: Jistota musí být zaplacena na účet 60150603143369/0800, variabilní symbol 2945, resp. částka na účet
připsána, nejdéle do 6. 9. 2017 s tím, že je nezbytné při úhradě
platbu zidentifikovat uvedením textu obsahujícího označení
zájemce.
Podmínky pro prodej stavebních pozemků a výstavbu rodinných domů
• Kupní smlouva bude uzavírána s odkládací podmínkou, případně
se zřízením zástavního práva ve prospěch města Dačice. Kupní
cena bude splatná jednorázově do 3 měsíců od podpisu kupní
smlouvy.
• Po vyhodnocení veřejné nabídky na prodej stavebních parcel
bude se zájemci uzavřena kupní smlouva, a to do dvou měsíců
ode dne, kdy Město Dačice o prodeji předmětného pozemku rozhodne.
• Formulář žádosti o prodej stavebního pozemku lze vyzvednout
na Městském úřadu Dačice, odbor správy majetku, místnost
č. 102 nebo na internetových stránkách města www.dacice.cz.
• Uchazeč podá žádost na maximálně 3 stavební parcely s pořadím
priority. V případě, že o stejnou stavební parcelu projeví zájem
více uchazečů, bude mezi uchazeči rozhodováno formou
aukce o nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Při aukci bude možné
podpůrně využít platného Dražebního řádu Města Dačice
schváleného zastupitelstvem pod usnesením č. 296/20/Z/2013
nadpoloviční většinou hlasů.
• Uchazeči, kteří takto nezískají stavební parcelu, si mohou vybrat jinou volnou nabízenou parcelu, v případě zájmu více

uchazečů bude opět rozhodováno aukcí.
• V situaci, kdy dojde ke stejné výši nabídnuté ceny, bude rozhodováno losem.
• V kupní smlouvě na prodej stavebního pozemku bude zřízeno
předkupní právo prodávajícího jako věcné právo, a to za cenu
kupní stanovenou v kupní smlouvě, a to do doby, než dojde ke
kolaudaci stavby rodinného domu na pozemku (případně podle
požadavků stavebního zákona - do vydání kolaudačního souhlasu, či do doby, kdy vzniklo právo užívat stavbu).
• Další informace jsou uvedeny v Zásadách prodeje stavebních
pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích.
• Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
• V rámci převodu je kupující povinen uhradit kolek spojený
s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
• Složená jistota je zálohou na kupní cenu. V případě, že vybraný
kupující neuzavře ze své vůle kupní smlouvu do 2 měsíců po rozhodnutí zastupitelstva o kupujícím, jistota se nevrací.
• Účastníkům výběrového řízení, kteří nebudou úspěšní, bude
jistota vrácena na číslo účtu, které pro tento případ uvedou
v žádosti do výběrového řízení. Vrácení jistoty bude provedeno
do 10 pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o kupujícím.
• Regulace výstavby - více informací na www.dacice.cz.
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Seznam stavebních pozemků
ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
parcely dle GPL 2644-7259/2015
Kč
16

2945/16

757

13.474,00

17

2945/17

742

13.208,00

19

2945/19

1 741

30.990,00

20

2945/20

838

14.917,00

23

2945/23

753

13.403,00

24

2945/24

1 154

20.541,00

26

2945/26

1 033

18.388,00

33

2945/33

1 074

19.117,00

dle GPL 2685-7521/2015
25

2945/41

1 248

22.215,00

34

2945/42

1 021

18.174,00

VEŘEJNÁ NABÍDKA

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Nivy“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
6. 9. 2017 do 14:00 h.
Základní kupní cena za m2: 890 Kč
ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
parcely dle GPL 2644-7259/2015
Kč
1

2271/105

1269

22.588,00

2

2271/185

1372

24.422,00

Více informací na www.dacice.cz
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Investice města v 1. polovině roku 2017
V roce 2017 naše práce v oblasti investic nejenom pokračuje, ale ještě se výrazně zintenzivnila. Je pravda, že v prvním pololetí se především ty větší investice teprve rozjíždějí, ale máme za sebou už i dokončení některých menších. A protože život ve
městě netvoří jenom investice, řešíme i běžné problémy, které vás dennodenně potkávají. Pro vaši informaci jsme připravili
malý náhled toho, na čem pracujeme, nebo co jsme už dokončili.

obnova herních prvků na dětských hřištích
v Prostředním Vydří a v Malém Pěčíně

lesní naučná stezka Kázek
oprava OK Borek

oprava fasády 3/I

komunitně správní centrum
- propojení čp. 1 - 5

oprava komunikací v ul. Mládežnická

dopravní automobil pro SDH Dačice

10

výměna sedaček na stadionu

www.dacice.cz

výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
oprava „rigoláků“

oprava cesty Hradišťko - Chlumec

oprava chodníku v ul. Tyršova
oprava v ul. A Dvořáka

rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček

oprava OK Hradišťko

vodovod Hostkovice - Lipolec

oprava Letní scény
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letní kulturní festival

í

jubilejn

Za dačickou
kostku cukru

XX .
k
roční

4.–16. července2017 na nádvoří státního zámku dačice
hudba

út

4. 7.

divadlo pro děti

st

5. 7.

hudba

5. 7.

st

hudba

20:00 h

21:00 h

Petr

10:00 h

festivalu
zahájení

kolář
120 (150) Kč
hudba

čt

6. 7.

st

5. 7.

21:00 h

Láďa aladin

o pejskovi
a kočičce

19:00 h

agentura kk

callta

40 (50) Kč

120 (150) Kč

stand-up comedy

pá

7. 7.

kamelot

Pavel

+ Laďa

kerndl
150 (180) Kč

hudba

so

8. 7.

divadlo pro děti

ne

9. 7.

20:00 h

20:00 h

rené

Na
stojáka

souček
21:00 h

Jarret
120 (150) Kč
ne

9. 7.

21:00 h

obyčejného

koncert + letní kino

100 (120) Kč

100 (120) Kč

pá

14. 7.

20:00 h

dobrá pára
21:00 h

Fešáci
150 (180) Kč

tučná

út

11. 7.

so

40 (50) Kč

divadlo

st

12. 7.

15. 7.

21:00 h

FiLM

hudba

čt

20:00 h

21:00 h

revival

Všechno
nebo nic

divadlo

semtamFór z.s. slavičín

kvítek

Lucie
21:00 h

divadelní sekce Praha (cyklotour)

z košíku

Grajcar

+ dačický pěvecký sbor

150 (180) Kč

šílenství

+ Michaela

a cimbálovka

19:30 h

Příběhy

10:00 h

Bende Pohádky

Petr

150 (180) Kč

divadlo

hudba

almost acoustic

20:00 h

adéla

s tvojí
dcerou
ne!

21:00 h

Petra Hapková
a Naďa Valová

ds při N.k.N. Jemnice

„Půl

100 (120) Kč

120 (150) Kč

divadlo pro děti

ne

16. 7.

hudba

ne

10:00 h

ds karla čapka třešť

ondřej

100 (120) Kč

40 (50) Kč

150 (180) Kč

ds tYL dačice

čertovská
pohádka

na Půl“
16. 7.

20:00 h

Ženy
v trysku
staletí

!PrEMiéra!

13. 7.

Jonášová

sEBraNka
jazz orchestra
21:00 h

zakončení
festivalu

ruml

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

12

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové

O malý štít a O štít města Dačice
Na přelomu května a června se již tradičně konala sportovní klání
O malý štít města Dačice pro žáky 1. stupňů ZŠ a O štít města Dačice
pro druhostupňové žáky.
V úterý 30. května se konalo na městském stadionu atletické klání žáků 1. stupně. I naši vybraní žáci se této sportovní akce zúčastnili. Někteří z nich si odnesli i medaile.
V hodu kriketovým míčkem Barbora Bartoňová za 1. místo, Kristýna Lacková za 3. místo a Tomáš Chaloupka za 2. místo. Zuzana
Kadrnožková získala stříbro za 2. místo v běhu na 600 m. Dívky ve
štafetě obsadily 2. místo a chlapci si vysprintovali 3. místo. Blahopřejeme a všem děkujeme za reprezentaci naší školy.
Marie Urbánková a Alena Benešová
Pochvala
Velká pochvala patří i všem žákům, kteří nás v úterý 6. 6. 2017
reprezentovali na závodech pro druhostupňové žáky.
Všichni žáci ve svých disciplínách zabojovali a výsledkem je perfektní druhé místo.
Medaile vybojovali: Lucie Řezníčková, Veronika Kučerová, Martina Fuková, Klára Křížová, Tereza Vitoušová, Josef Švec, Tomáš Bucko, Tomáš Štibich, Vojtěch Macků, Jakub Stuchlík, Dominik Blaha,
Šimon Krechler, Jakub Böhm, Antonín Anděl a Jakub Vacek.
Gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným za příkladnou reprezentaci školy.
Jana Vaňková a Bohumil Šuhaj

Mladí technici podpořeni firmou THK
I v letošním roce se naše škola zapojila do grantového programu
firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. Velmi nás potěšilo,
že se mezi podpořené projekty dostal i náš „Technik“, který byl
podpořen částkou 26.400 Kč. Díky této podpoře můžeme nakoupit
další robotické stavebnice pro žáky 1. a 2. stupně, které rozšíří možnosti uvedeného kroužku.

O kroužek Mladý technik je mezi našimi žáky dlouhodobě velký
zájem. Pro žáky 2. stupně funguje již řadu let a loni zahájil činnost
jeho mladší sourozenec určený pro žáky 1. stupně. Naším hlavním
cílem je podchytit zájem žáků o techniku a nabídnout jim zajímavou volnočasovou aktivitu. Tyto stavebnice učí děti přemýšlet o rozestavění prvků v prostoru, povzbuzují kreativní a kritické myšlení
a rozvíjí tvořivost a představivost.
Děkujeme velice firmě THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s.
za dlouhodobou podporu této aktivity.
Bohumil Havlík
Tajný život města
Tak zní název nového badatelsky orientovaného projektu, do
něhož se ve 2. pololetí tohoto školního roku zapojila naše škola, jelikož byla vybrána jako jedna z 50 škol v ČR. Jeho podstatou je vtáhnout žáky a studenty do mapování biodiverzity v okolí školy.

Cílem je podnítit u dětí zájem o přírodu
využitím moderních technologií. K tomuto účelu byla vyvinuta obrazová aplikace
PlantNet pro identifikaci rostlin, která je
volně stažitelná do všech mobilních zařízení. Tato bezplatná aplikace pomáhá
identifikovat druhy rostlin z fotografií na
základě softwaru pro vizuální rozpoznání. Počet druhů a množství obrázků použitých aplikací se zvyšuje v závislosti na
počtu uživatelů. Když aplikace správně
identifikuje rostlinný druh, můžete svá pozorování sdílet s ostatními uživateli. Odeslaná pozorování budou zkontrolována odborníky a v případě shody schválena a zařazena do databáze. K tomuto
účelu jsme od společnosti Veolia obdrželi tablety, aby se projektu
mohli zúčastnit i žáci, kteří dosud nevlastní dostatečně vybavený
telefon. Dosud se našim žákům podařilo bezpečně určit v našem
okolí 57 různých volně rostoucích druhů rostlin, jejichž výskyt zanášíme do interaktivní mapy dostupné na našem školním webu.
Výsledky svého bádání prezentovali žáci na letošních Globe games
v Moravských Budějovicích. Protože práce na projektu naše žáky
zaujala, budeme v něm pokračovat i příští školní rok.
Bohumil Šuhaj a Stanislava Dvořáková
Další dění na naší škole
• Do Hrusic k Ševcům za černým kocourkem Mikešem a jeho kamarády Pašíkem, Bobešem, Pepíkem a babičkou, či paní učitelkou se naše 1. – 3. třídy mohly 17. května podívat díky Divadlu
Scéna ze Zlína, které k nám do Dačic přivezlo krásně zpracované
již tradiční veselé příběhy Josefa Lady.
• Ve středu 17. května 2017 navštívili žáci osmých tříd Úřad práce
v Jindřichově Hradci a prohlédli si zde i Dům gobelínů.
• V pátek 19. května jeli čtvrťáci naposledy na plavecký výcvik.
Jako vždy na poslední lekci se poměřují výkony v jednotlivých
disciplínách. Tak tomu bylo i tentokrát.
V kategorii prsa se na prvním místě umístila Zuzka Kadrnožková, druhý se umístil Adam Tůma a třetí doplavala Tinka Pátková.
V kraulu si zlatou medaili vyplaval Adam Pšenčík, druhý se umístil Domča Truneček a na třetím místě skončil Adam Tůma. V poslední disciplíně ve znaku opět kralovala Zuzka Kadrnožková,
která si doplavala pro zlato, druhý se umístil Dominik Truneček
a třetí Adam Pšenčík.
• U kaskády dačických rybníků se sešla skupina našich žáků. Program semináře zajišťovala společnost ENKI, o. p. s. z Třeboně zabývající se výzkumem v oblasti solární a krajinné energetiky, rybničního hospodaření a hospodařením s vodou v krajině obecně.
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. s kolegou povídali žákům mimo
jiné o úloze rybníků v krajině; v druhé části pak o důležitosti vody
v krajině a příkonu slunečního záření. Žáci si mohli vyzkoušet
odchyt bezobratlých živočichů přímo u rybníka a jejich následné
pozorování a mnoho dalších zajímavých věcí.
• Paní Ivana Nováková z Velké Lhoty se stala milou patronkou našich druháčků. Nelituje vzácného času a práce, aby dětem udělala radost. Tentokrát jim uháčkovala originální záložky do knížky
v podobě tužky. Milá Ivo, velmi děkujeme za kouzelné překvapení.
• Naše škola podpořila akci „Den bez tabáku“, který je každoročně
vyhlášen 31. května. Děti nakreslily mnoho velmi pěkných, vtipných, ale i smutných obrázků s protikuřáckou tématikou a všichni
se pak mohli zúčastnit „Hry s hajným Kázkem.“
• V prvních červnových dnech se na naší škole slavil Den dětí.
Děti, kterým právě je tento den věnován, nejprve zhlédli veselé
divadelní představení O zlém černokněžníkovi, které si připravili členové dramatického kroužku. Naši deváťáci si pak pro děti
z dačických školek a pro žáky z prvních až třetích tříd na školní
zahradě připravili řadu soutěží.
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Co je nového na Základní škole Komenského

Den otevřených dveří dopoledne v Bratrské
Krásnou tradicí jsou dny otevřených dveří spojené s běžnou výukou ve škole. Ve středu 24. května se naše odloučené pracoviště
na Bratrské zaplnilo více než obvykle. Pozvání přijali rodiče, kteří
se přišli podívat, jak pracují jejich děti pod vedením učitelek. Možnosti podívat se na práci svého dítěte využila většina rodičů. Bylo
opravdu na co se dívat, všichni společně za rok odvedli opravdu
veliký kus práce. Pokud jim to takhle půjde dál, bude to opravdu
báječné!
Své dovednosti předvedli naši žáci také ve školce. V rámci projektu Česko čte dětem četli svým budoucím spolužáčkům pohádku
před spaním.
O kocourovi Mikešovi
Krásné divadelní představení, pohádku „O kocourovi Mikešovi“
navštívily děti z 1. – 3. ročníku naší školy. Klasický námět, nápadité
kostýmy, šikovní herci, kulisy jako od pana Lady - to vše přispělo
k pěknému kulturnímu zážitku. Děkujeme KD Beseda za šťastnou
ruku při výběru.
Návštěva 8. ročníků na Úřadu práce v Jindřichově Hradci
Žáci osmých ročníků navštívili poradenské středisko při ÚP v J.
Hradci. Příští rok se budou rozhodovat, kam podat přihlášky na
školy, kam vlastně budou směřovat jejich kroky po ukončení základní školy. Návštěva ÚP jim poskytla reálný náhled na množství
škol, profesí a jejich využití v praxi. Velmi pěkný program je jistě
posunul v jejich rozhodování.
Zážitkové dny v lese

Všechny třídy 1. – 3. ročníku navštívily i letos lesík Kázek. Čekal
tam na ně Ing. K. Kupec - odborný lesní hospodář Městských lesů
Dačice. Pro žáky měl připravený velice pěkný program o životě
v lese. Pan Kupec provádí děti lesem a ony jeho vyprávění doslova
,,hltají“. Letos šli poprvé společně po stezce hajného Kázka, novém
naučném okruhu, který je pro lepší orientaci v lese vyznačen obrázky smrku na kmenech stromů. Společně pozorovali stromy, poznávali hmatem jehličnany, učili se lesní zvířátka, skládali písmenkové přesmyčky, hráli pexeso. Je to výborné, poučné a nápadité.
Určitě se tam zastavte ! Děkujeme.

tovatelé se nám v pořádku vrátili a určitě chápou smysl rčení: Kolik
řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.
Procházka pohádkou - 14. ročník
První krásné, opravdu krásné „letní“ sobotní odpoledne jsme
prožili v rozkvetlém a krásně upraveném zámeckém parku. 14. ročník oslav Dne dětí se opravdu vyvedl. Naše Procházka pohádkou
se stala tradicí, děti se na ni opravdu těší. Letos za námi do parku
dorazilo více než tisíc návštěvníků. Park se opět zaplnil dětským
smíchem a pohádkovými postavičkami, které pro děti připravily
zábavné soutěže a hry. Liščí norou se děti vydaly za Budulínkem,
trefily se do klobouku kouzelníka Pokustóna, možná i do králíka. Pohovořily s řezníkem Krkovičkou, nebály se (možná trošku)
u čertů, u draka, čarodějnic. Lovily rybičky u vodníků, malovaly
u Macha a Šebestové a neminuly u Amosky. Za své výkony děti obdržely sladkosti, drobné odměny a na konci samozřejmě vysvědčení.
A pak hurá za koníky.
Děkujeme těm, kteří ke zdaru této akce přispěli: sponzorům, našim pedagogům a jejich přátelům, žákům, kolegyním z mateřských
škol, Zdeňce Koutné a jejímu stádečku, paní kastelánce, prostě
všem, kteří se na akci podíleli. Jmenovitě naši akci podpořili: Město
Dačice, CNC Kovo s.r.o., OS při ZŠ Komenského, paní J. Bartolčicová,
Lékárna Na Náměstí Dačice s.r.o., paní M. Macálková, Hron Dačice
s.r.o., PAMMO.cz s.r.o., Pohřební služba Procházka A., Zahradnictví
v Kaštanech s.r.o, JDM net bezdrátový internet, FRIGOMONT a.s.,
Martin Tůma, JC Malý Pěčín, Titanik - prodejna hraček a oděvů, PAS
– D s.r.o., paní H. Dufková, Masna p. Folk, Obuv u Havlíků, Potraviny Štěpán a syn, TEXI Ing. Pecha, paní Galíková, WALDVIERTLER
SPARKASSE von 1842, SVAT Šabatka, Pekárna Dačice, Sazka, Textil
pí Vrbová, Jednota J. Hradec s.r.o., CROWN CZ a.s., manželé Markovi, Lukáš Kára pokrývačství Kazava, paní V. Pokorná, manželé Krejčí,
manželé Beránkovi, Masna u Brtníků, manželé Chalupovi,TS Dačice,
manželé Břínkovi, paní Vrbová, paní Pokorná, pan Pokorný Dačice,
paní Kudrnová, pan Bastl, rodina Jánských, manželé Krejčí, manželé Pilerovi, manželé Louční, rodina Přívětivých, rodina Macků,
rodina Paulova, rodiny Tříletých, rodina Zajacova, rodina Líbalova,
manželé Němčekovi, Flop, Zdravá výživa, Státní zámek Dačice.
Doufám, že jsme na někoho nezapomněli, je vás opravdu hodně
– díky. Věříme, že tento den přinesl nejen dětem, ale i všem zúčastněným radost a dobrou náladu. Těšíme se na příští rok!
Školní rok 2016/17 brzy skončí – užijeme si školní výlety, uzavřeme klasifikaci, vyměníme učebnice, předáme vysvědčení, rozloučíme se s vycházejícími žáky a vyrazíme na prázdniny.
Ze srdce přejeme dětem, kolegyním a kolegům odpočinek.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se ve školním roce
2017/18.
Eva Macků, ředitelka školy

Poznávací zájezd do Velké Británie

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

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

veškerá doprava a zaměření

--- inzerce ---

Tradiční poznávací zájezd do Velké Británie se v letošním školním roce opět povedl, a to také díky nezvyklému horkému počasí,
kterým byli na konci května překvapeni i samotní Britové. Dvanáctičlenná skupina našich žáků strávila dva dny v Londýně, jeden den
v univerzitním městě Oxfordu a jeden den návštěvou typického
malebného anglického venkova. Unavení, ale velmi spokojení ces-

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

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Maturitní zkoušky 2017
V letošním roce se přihlásilo k maturitním zkouškám v jarním
zkušebním termínu všech 20 studentek a studentů oktávy osmiletého gymnázia a všech 28 studentek a studentů 4. ročníku gymnázia čtyřletého.
V písemných zkouškách společné části maturitní zkoušky, které
se konaly v období 11. 4. – 4. 5. 2017, všichni uspěli. Novinkou letošních maturit byla skutečnost, že se maturanti výsledky hodnocení
písemné práce z českého jazyka a literatury dozvídali až v předvečer dne, kdy konali z tohoto předmětu ústní zkoušku.
Ústní zkoušky společné (státní) i profilové (školní) části maturitní
zkoušky se konaly v obou třídách od úterý 16. května. V oktávě, kde
maturitní komisi předsedala paní Mgr. Jitka Vendlová z Gymnázia
Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, zkoušky skončily ve čtvrtek, ve 4. ročníku, kde v čele maturitní komise usedla paní PhDr.
Ivana Pečtová, rovněž z jindřichohradeckého gymnázia, skončily
zkoušky až v pátek vpodvečer.
S radostí můžeme konstatovat, že všichni letošní maturanti
uspěli. V každé z maturitních tříd bylo dosaženo shodně v deseti
případech celkového hodnocení prospěchu u maturitní zkoušky
stupněm „prospěl(a) s vyznamenáním“.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním absolventům naší školy se za přítomnosti zástupců města Dačic, pedagogického sboru gymnázia, rodičů, prarodičů, sourozenců, přátel
a známých maturantů konalo ve středu 24. května odpoledne
v prostorách nádvoří Státního zámku Dačice.
Přejeme všem letošním absolventům naší školy, aby stejně
úspěšní jako při skládání maturitních zkoušek, byli také při přijímacích zkouškách na zvolené obory vysokých škol, aby se jim v jejich
studiu dařilo a dokázali jej dovést k úspěšnému konci.
Aleš Morávek, ředitel gymnázia
Exkurze 1. ročníku do NP Podyjí
Dne 10. 5. 2017 jsme se společně s pí. uč. A. Smejkalovou a M.
Chňoupkovou vydali do NP Podyjí. Vyjížděli jsme autobusem od
školy v 8:00 h. Počasí nám přálo už od rána. Zastavili jsme nedaleko
Nového Hrádku a vyrazili jsme na naši výpravu.
Od milé průvodkyně jsme se dozvěděli více o historii Hrádku
a také o zdejších květinách. Byl tam nádherný výhled, který se všem

moc líbil, protože bylo vidět hluboké údolí s korytem řeky Dyje.
Cestou z Hrádku do sympatické vesničky Havraníky jsme měli
možnost zahlédnout mnoho ještěrek, mloka či zajímavé brouky.
Při procházce jsme se nejednou ztratili, několikrát zakopli a nepřetržitě se smáli. Nakonec jsme zcela vyčerpaní dorazili do cíle, kde už
na nás čekal s autobusem pan Nekula.
Sára Šestáková a Barbora Fišarová, 1. ročník
Mořský svět a návštěva ZOO v Praze
Dne 23. 5. 2017 se třídy sekunda a sexta vydaly na exkurzi do Prahy, jejímž cílem byla návštěva Mořského světa a pražské zoologické zahrady v Tróji. Doprovázely nás paní učitelky Petra Uchytilová,
Dana Elsterová a Michaela Cvrčková. Už od rána bylo velice pěkné
počasí, které nám vydrželo celý den.

Nejprve jsme navštívili výstavu Mořský svět, kde jsme si mohli
prohlédnout velké množství ryb a paryb. Některé z nich nás zaujaly svým pestrým zbarvením, ale nejvíce se nám líbily dravé druhy,
hlavně žraloci a piraně. Prohlídka Mořského světa nám trvala asi
hodinu.
Protože zoologická zahrada není od této výstavy daleko, vydali
jsme se k ní pěšky. Cesta nám trvala asi půl hodiny. Prohlídku zoologické zahrady jsme začali asi ve 12:00 h. V zoologické zahradě jsme
obdivovali rozmanité druhy zvířat. Nejvíce se nám líbili opice, lachtani, žirafy a sloni. V 17:30 h jsme vyrazili zpátky do Dačic. Byli jsme
unavení, ale spokojení, že se nám exkurze vydařila. Už se těšíme
na další.
Tomáš Pavlů, sekunda
Nejaktuálnější informace o škole najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Dračí loď z Dačic vybojovala na Mistrovství Světa v Třeboni bronz
V sobotu 3. června vstoupil tým Dračičáků již do své 4. sezóny závodů dračích lodí v Třeboni a na úvod sezóny to byl začátek
více než povedený. Třeboň nabízí každoročně zpočátku června vyjma svého běžného menu v podobě dobrého piva, chutných
rybích pochutin a příjemné lázeňské atmosféry také dramatické mistrovské souboje dračích lodí na rybníku Svět.
pestré a prakticky nepřetržitě od založení týmu v roce 2014 probíhá nábor nových členů. Na prahu nové sezóny usedla do lodě
Dračičáků celkem již více než padesátka odvážlivců!
Každá posádka absolvovala v rámci Mistrovství Světa 3 sprinty
na 200 m – loď Dračičáků obsadila v tomto měření napříč všemi
kategoriemi 15. místo. Vrchol dne však měl teprve přijít. Po vyhodnocení sprintů následoval dobrovolný program, kterým byl
vytrvalostní závod na 1 000 m – počet startujících lodí v této výjimečné disciplíně se zastavil na patnáctce. Závod na 1 000 m – to
je téměř 6 minut boje o vlastní život. Pro Dračičáky to byla vůbec
Letošního ročníku Mistrovství Světa dračích lodí v Třeboni se první zkouška takto dlouhého závodu. Naštěstí bez výjimky všichni
zúčastnila více než dvacítka dračích lodí v kategoriích FUN (ob- z nás tuto výzvu přežili a výsledek byl nad veškerá očekávání – nečasní účastníci závodů) a FIRMY (pravidelní účastníci závodů), tou uvěřitelné 3. místo v kategorii FUN a s ním spojený pohár udělený
vůbec nejvzdálenější byla posádka ze samotné kolébky tohoto z rukou čínské velvyslankyně v ČR - paní Ma Keqing. Letošní sezóna
sportu – Číny. Organizátoři stanovili povinnost účasti min. 6 žen bude pro Dračičáky pokračovat v sobotu 29. července v Telči nev lodi, posádka pak mohla být tvořena 16 - 20 pádlujícími + bube- tradičně na Roštejnském rybníku, která pro nás bývá každoročně
ník a kormidelník.
vrcholem sezóny. Dračičáci pak zakončí letošní sezónu nočním záSvé místo na startovací listině zaujala také posádka z Dačic star- vodem 9. září v Horní Cerekvi.
tující pod symbolickým názvem „Dračičáci“. Tým této lodi je složen
Děkuji všem Dračičákům za heroický výkon a všem fanouškům
jak ze zaměstnanců MěÚ, tak z řad široké veřejnosti a dalších fandů za milou podporu!
tohoto stále více oblíbeného sportu. Složení posádky je skutečně
Martin Šťastný
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Novinky ze ZŠ Neulingerova
Naučná stezka hajného Kázka
Duben nám svým počasím nepřál, abychom
si připomenuli Den Země. Takže jsme se vydali
do přírody až 17. května. Vybrali jsme si nově
budovanou naučnou stezku hajného Kázka
v lesíku zvaném Kázek. Děti jsme vybavili dostatečnými zásobami, kdybychom náhodou
zabloudili. Naštěstí se nic takového nestalo, ale
naopak se děti dozvěděly spoustu věcí o lese.
Nejvíc je zaujal dendrofon, potravní labyrint
a pexeso. Své znalosti si ověřily u tabulí se stromy, savci nebo houbami. Cestu domů jsme našli dobře a měli jsme radost z pěkného
výletu.

z rodičů podařilo vymodelovat krásný květináč, který si dozdobili
podle svých představ. Těšíme se, až budeme na příští schůzce
vypálené květináče vymývat a glazovat.
Rozhledna U Jakuba
Našim dárkem ke Dni dětí 1. 6. pro rodiče s dětmi byl malý výlet
na rozhlednu U Jakuba. Byli jsme tam již v loňském školním roce,
ale ještě nebylo dokončené okolí, a tak jsme se těšili dvojnásob.
A měli jsme na co. Počasí bylo krásné, nálada výborná, z rozhledny
jsme viděli, kam až naše oči dohlédly. Zdolali jsme bludiště, opevnění i s jeho nástrahami a ti nejstatečnější navštívili i podzemí. Závěrečná procházka kolem rybníku byla příjemnou tečkou za pěkným dopolednem.
Zdravá svačinka
V rámci projektu Ovoce do škol jsme dětem objednali koš plný
ovoce a zeleniny. Děti se podílely na přípravě zdravé svačinky. Pod
vedením paní učitelky připravily různé zeleninové saláty a pomazánky, také se pustily do květákových smaženek. Na všem si znamenitě pochutnaly.

Vycházka do přírody
Děti ze speciálních tříd se zase vydaly do parku na poznávací
stezku ke Dni Země. Cestou v parku hledaly fáborky označená místa, kde se ukrýval nějaký úkol. Úkolem bylo poznávat zvířata, ptáky, stromy na fotografiích. Nebo si také vzpomenout na písničku
a pohádku o zvířátkách. Když obešly celý park a splnily všechny
úkoly, vrátily se do školy na zahradu a ještě si stihly opéct buřtíky.

Odvoz papíru
Ve čtvrtek 8. června jsme měli naplánovaný odvoz starého papíru, který žáci sbírají celý rok a soutěží o hezké ceny. Letos děti
nasbíraly více jak 3 t papíru. S nakládáním do kontejnerů nám každoročně pomáhají studenti Gymnázia v Dačicích. Mnohokrát děkujeme jim i vedení školy za ochotu a vstřícnost.

Keramika s rodiči

Náš výlet
Školního výletu, který proběhl ve středu 14. června, jsme se nemohli dočkat, zejména kvůli novému tropickému pavilonu. Počasí
bylo nádherné, zvířata i my v dobré náladě. Jen málokteré zvířátko
se schovávalo před zvědavými návštěvníky. Výlet se líbil nám i rodičům, kteří nás doprovázeli.
Ti starší, kteří už zvířata znají, vyrazili za dobrodružstvím na Robinsonův ostrov. Ostrov nás překvapil širokou nabídkou – různými labyrinty, skluzavkami, kanónovou střelnicí, pavoučími kokony,
opičí stezkou. Nejoblíbenější však byly šlapací autíčka, koule Bumperz a trampolíny. Děti odcházely zpocené, ale spokojené.
Více informací a fotogalerie na: www.zsdacice.net
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

Dětský den v Borku

Škola nabídla rodičům našich žáků možnost si vyzkoušet,
společně se svými dětmi, v keramické dílně práci s hlínou. Mile
nás překvapil zájem rodičů, takže jsme zájemce rozdělili na dvě
skupiny. Sešli jsme se ve středu 24. 5. a v sobotu 27. 5. Po prohlídce
keramické dílny jsme začali modelovat květináč a poté zápich
ve tvaru housenky. Děti byly zdatnými pomocníky svých rodičů,
protože práci v dílně již znají. Po prvotních obavách se každému

V sobotu 10. června 2017 se v Borku konal již pošesté „ Dětský den“, kde účastníci na mnoha stanovištích plnili úkoly, za
které si „vysoutěžili“ diplom a perníkovou medaili.

--- inzerce ---
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Ve volné chvíli děti mohly zaskákat na skákacím hradu, kde bylo
stále plno, namalovat keramický hrneček, misku či jiný výrobek.
Opět velkým lákadlem byla i letos těžká technika v podobě hasičského auta. Každé dítě večer odcházelo s balíčkem sladkostí a dárků od sponzorů a s úsměvem na rtech.
Nabitý program se podařilo zorganizovat díky místním přátelům
a rodičům, za což jim velmi děkuji.
Dále děkuji za finanční a hmotné dary sponzorům: Město Dačice, Mikroregion Dačicko, PAS-D s.r.o., KORES Praha spol. s.r.o., FCC
Dačice, s.r.o., SOU zemědělské a služeb Dačice, PKD, s.r.o., Jednota
spotřební družstvo, Federal-Mogul Valvetrain s.r.o., FRIGOMONT
a.s., Hana Kinštová, SKOK J. HRADEC a další.
Za Spolek Borek, předseda Věrka Hlaváčková

www.dacice.cz

Letní provoz 2017
v městské knihovně

Oslava dětského dne

Máme stále otevřeno – půjčte si domů kufřík nebo stolní
hru – navštivte naši komunitní zahradu – e-služby …
Výpůjční aneb otevírací doba v knihovně bude během letních prázdnin beze změn!
Bude zavřeno pouze v sobotu a v úterý. Takže se na Vás těšíme:
Pondělí, středa, čtvrtek: 8:00 - 11:00 h a 12:00 – 17:00 h,
Pátek: 8:00 - 11:00 a 12:00 – 16:00 h.
Co všechno nabízíme?
Výpůjčky knih a časopisů, stále doplňujeme nové tituly. Zatím nejpůjčovanějšími letošními knížkami byly: román Táni Keleové-Vasilkové: Ranč u dědečka a román Jo Beverly: Sázka na věno.
Na dětském oddělení to byla milá knížka Jana Lebedy: S Medovníčkem do pohádky.
Všechny NOVINKY najdete na webu knihovny, v online katalogu
- http://serverknih/clavius/l.dll?novinky~DD=1.
Máte to do knihovny daleko, či máte málo času? Využijte
online služby na webu knihovny – www.mkdac.cz: katalogů aneb
seznamů knih v knihovně máme dokonce několik typů, každý si
může vybrat podle toho, který mu bude nejlépe vyhovovat. Přes
web se také můžete zaregistrovat jako čtenář, pokud již čtenářem
jste, prohlížet a spravovat své čtenářské konto či požádat o prodloužení svých výpůjček.

Pro velký úspěch v minulém roce firma Frigomont a. s., která se
zabývá výrobou chladírenských a mrazírenských dveří, dodávkou
chladírenských a mrazírenských boxů a technologií, výstavbou
průmyslových, zdravotnických a potravinářských objektů s provozovnou v Borku, i tento rok otevřela dveře, aby oslavila 1. červen
Den dětí. Pro děti byly připraveny zábavné atrakce, soutěže a dárky.
Na oslavě samozřejmě nechyběl ani dort. Akce se za slunného počasí zúčastnilo 95 dětí s rodiči a dalšími návštěvníky. V rámci Dne
dětí pořadatel umožnil zúčastněným prohlídku areálu a výrobních
prostor, kde mohli vidět ukázku výrobků společnosti, dozvěděli se
o historii a dalším plánovaném vývoji firmy. Firma Frigomont a. s.
v rámci pořádané akce zveřejnila aktuální nabídku volných pracovních míst. Všem zúčastněným děkujeme za účast a Vaši přízeň.

Chcete si vyzkoušet přečíst elektronickou knihu? Na dovolenou nemusíte tahat kufr plný knih, stačí malá černá krabička C-Tech
Lexis nebo Kindle Paperwhite. E-knihy z katalogu Carmen lze stahovat i do vašich mobilních zařízení. Podrobný návod najdete na
webu knihovny nebo vám poradíme při vaší návštěvě knihovny.

--- inzerce ---

Co nabízíme seniorům? V knihovně si můžete vyzvednout
přihlášku o senior pas, který nabízí slevy na různé služby, nejen
v našem městě. Virtuální univerzitu třetího věku (vu3v) studuje
v konzultačním středisku při městské knihovně ve dvou skupinách
již 39 studentů a pro nové zájemce je stále OTEVŘENO. Tématem
pro zimní semestr, který bude začínat na KONCI ZÁŘÍ, bude kurz
České dějiny v souvislostech. Kdo by se chtěl blíže informovat
o celé vu3v, najde všechny informace na www.e-senior.cz
Mám určitý handicap - Knihovna nabízí zrakově znevýhodněným občanům hned dvě služby: první je půjčování zvukových knih
(máme již více než 500 titulů). Po potvrzení lékaře je půjčujeme
zdarma a najdete mezi nimi knížky čtené známými osobnostmi ze
všech literárních žánrů. Druhou službou je přístup na portál www.
friendlyvox.cz , což je unikátní webový portál pro nevidomé, který
jim přečte e-maily i zprávy a to i v cizích jazycích. Stačí mít počítač
a připojení k internetu.
Všechny hry, které máte doma, znáte nazpaměť? Naše
knihovna nabízí vedle půjčování knih a časopisů i půjčování tematických kufříků či deskových her.
Lovci perel pokračují i o prázdninách! Knížky označené jako
perlorodky ukrývají otázky a po jejich správném vyplnění získá čtenář perličku, kterou si navlékne na šňůrku a kdo jich sesbírá nejvíc,
vyhrává. Vyhodnocení soutěže proběhne na začátku prosince.
Co je komunitní zahrada alias letní čítárna? Komunitní zahrada je sezónní pracoviště městské knihovny. Je přístupná za dobrého počasí od května do září ve stejnou dobu, jako je otevřená
knihovna. Chystáme denně stolky a židle, půjčujeme pohodlné
piknikové deky, osvěžíte se pramenitou vodou z výdejníku Fontana, poskytujeme knihy, noviny i časopisy, stolní a různé hry, i venkovní, máme herní prvky, pískoviště, kyblíky i formičky.
Přejeme krásné léto, hodně hezkých zážitků a těšíme se na vás
v knihovně.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka MK Dačice
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Den Země 2017 MŠ Za Lávkami v Dačicích

Poděkování

Dne 22. dubna se konal již 17. ročník oslavy Dne Země v programu environmentální výchovy tentokrát pod názvem „ Cesta pravěkem“.
Projekt se odehrával v prostorách Mateřské školy Za Lávkami, kde jej organizovaly učitelky ve spolupráci s rodiči
a dobrovolníky. Tématem letošního ročníku byl Pravěk. Děti se tak měly možnost
navrátit do časů minulých, kde žil člověk
v souladu s přírodou a poznat tak život
pračlověka. Atmosféru akce podporovaly
všudypřítomné miniatury mamutů a pralidí
vyrobených rodiči s dětmi a učitelkami
s dětmi ze všech dačických MŠ. U každé
z aktivit byl organizátor oblečen na motivy
pravěku. Děti si měly možnost vyzkoušet
hádání pravěkých předmětů poslepu, vyrábění oštěpů na lov mamuta nebo roztřídění plodin, kterými se pračlověk živil.
Všichni měli možnost se seznámit s hudebními nástroji pravěku, zadovádět si na sponzorů. Rádi bychom proto poděkovali
překážkové dráze, zachytat si paryby, osa- sponzorům: Městu Dačice, Zdravému měshat si předměty z pravěku či se něco přiučit tu Dačice, pojišťovně Generali a.s., Cena vyzkoušet. Aby rodiče s dětmi nehlado- tropenu a.s. Dačice za finanční a věcnou
věli, bylo naplánované opékání buřtů. Plán podporu. FCC Dačice, s.r.o. Environment
narušila nepřízeň počasí a o tepelnou úpra- za zajištění jednoho stanoviště s drobnými
vu pokrmů se postaraly milé paní kuchařky. dárky. Waldviertler Sparkasse von 1842, SvíDo obchodu U jeskyně mnohými dobro- tidla Dačice (Jiří Albrecht), paní a panu Hotami přispěli i rodiče, kteří na akci napekli molkovým (pekárna), řeznictví a uzenářství
a připravili mnoho lahůdek. Navíc děti za Folk za přispění k naší akci. Dále děkujeme
každou ze splněných aktivit získávaly Zalá- rodičům dětí naší MŠ Za Lávkami, členům
vecké tolary, které mohly v jeskyni vyměnit Spolku „LÁVKY“, zaměstnancům Mateřské
za sladkou odměnu, předměty od sponzo- školy Dačice a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na zajištění organizace Dne
rů nebo různé drobnosti.
Environmentální akce Dne Země se zú- Země v MŠ Za Lávkami.
Barbora Trojanová, MŠ Za Lávkami
častnilo téměř sto dětí s rodiči a prarodiči.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na oslavě
Dne dětí uspořádané pro děti z MŠ Bratrská. Žákům a pedagogům ze ZŠ B.
Němcové, kteří každoročně připravují
pohádku a zábavné dopoledne plné
soutěží.

Příjemně nás výše účasti překvapila zejména vzhledem k nepřízni počasí. Můžeme tak
uplynulý ročník zhodnotit jako přínosný
především pro děti, které se učily o životě
pravěkých lidí zábavnou formou herních
aktivit.
V měsíci červnu byly veškeré výrobky vystaveny v prostorách Infocentra.
Nic z toho, co se událo by nebylo možné
bez podpory dačických obyvatel a našich

V minulém čísle zpravodaje byl zveřejněn
článek o Dni země, ve kterém byli opomenuti sponzoři této akce, za toto opomenutí
se omlouváme. Spolek rodičů a přátel MŠ
LÁVKY k šíření myšlenky zdravých měst
dlouhodobě významnou měrou přispívá,
za což jim děkujeme.
Karel Macků, předseda komise
Zdravého města Dačice a místní Agendy 21

MŠ Bratrská 7. Týden čtení dětem

Po úspěšné realizaci projektu Babička a dědeček do školy, který probíhal od října 2016 do března 2017 v MŠ Bratrská, jsme se rozhodli přihlásit se do projektu
7. Týden čtení dětem, který je pořádaný pod záštitou organizací Celé Česko čte dětem.
V týdnu od 1. 6 do 7. 6. nás potřikrát navštívili prvňáčci ze ZŠ Komenského, aby
ukázali své čtenářské dovednosti při četbě
pohádky před spaním.
V pondělí 5. 6. proběhlo ve třetí třídě autorské čtení Michala Stehlíka z knihy Pohádky pro Norberta.
V úterý 6. 6. připravily učitelky z II. a III.
třídy Odpoledne s Knihovníčkem určené
pro děti a jejich rodiče, kde si mohly děti
ověřit své znalosti z přečtené literatury
během školního roku. Děti Knihovníčkovi společně všichni zatančili a zacvičili.
představily svou oblíbenou knihu, pak si
MŠ Bratrská
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Zvláštní poděkování patří panu Pavlu
Janákovi a jeho zaměstnancům, kteří připravili jako dárek ke Dni dětí nezapomenutelný zážitek v podobě skákacího hradu, lezecké stěny, diskotéky, zmrzliny a bohatého
občerstvení v restauraci Stadion.
Děti a zaměstnanci MŠ Bratrská

Královničky
Dne 1. 6. 2017 v 3D kině Dačice vystoupily společně děti z MŠ Dačice
a z kroužku při ZŠ Komenského mimo
jiné také s pásmem „Královničky“.

Touto cestou chtěly částečně oživit, ale
hlavně všechny příchozí seznámit s tímto
starobylým zvykem. Jedná se o zvyk, který
upadl téměř v zapomnění už na konci 19.
století.
Svou obřadností a nádhernými písněmi
se však v současné době znovu oživuje.
Patří i do našeho regionu, etnograficky
řazeného na Horácko.

Děti si vystoupení užívaly a věřím, že také
návštěvníci se dozvěděli hodně zajímavého. Do budoucna se budeme s dětmi snažit
s tímto obyčejem dále pracovat.
Dagmar Břečková

www.dacice.cz

V DPS v Dačicích to žije!
30. 5. 2017 se v DPS ve Slavonicích uskutečnila cestovatelská
přednáška Vojty Trčky, který s sebou přivedl i svoji manželku a svého 10ti měsíčního syna. Přednáška byla o jejich 3 měsíční svatební
cestě po Jižní Americe. Své vyprávění proložil i zajímavými fotografiemi, suvenýry a záživnými videy. Svým vyprávěním nás všechny
dokázal vtáhnout do děje. Vojtovi, jeho manželce a jeho synovi
děkujeme, že zavítali povyprávět i k nám a budeme se těšit na další
setkání s nimi a na jejich další prožité zážitky.
Dětský folklorní soubor „Krahuláček„ z Krahulčí zavítal dne
7. 6. 2017 do DPS v Dačicích. Hudební a taneční program předvedli
žáci ze základní školy z Krahulčí. Pásmo se skládalo z divadelního
představení na téma Jarmark v Krahulčí, dále pak z tanců, písní
a her.

Zpěvem se zapojili i uživatelé našeho domova a celé odpoledne pro nás pro všechny bylo příjemné a veselé. Děkujeme vedení
folklorního souboru a všem zúčastněným dětem.

Kamerový systém v Dačicích
Jsem pro zavedení kamerového systému, který bude sloužit
Městské policii a Policii ČR k objasňování případů porušování zákona a k ochraně majetku a práv občanů. Občané, kteří se chovají
slušně a neporušují zákony, nemusejí mít z kamer obavy. Pokud
budou dány záruky, že záznamy z kamer, pokud si je nevyžádají
oprávněné orgány, budou smazány a nebo přehrány jinými záznamy, není třeba mít obavy z jejich zneužití.
Důležitým hlediskem je přiměřenost finančních nákladů k počtu
kamer a jejich předpokládanému využití na potřebných místech.
Jiří Fiala, občan Dačic
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Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
IČ: 00246476

Svaz tělesně postižených Dačice začátkem dubna navštívil
Horácké divadlo v Jihlavě. 30 našich členů zhlédlo představení Sex noci svatojánské. Ohlas na hru byl celkem pozitivní.
Každý měsíc jezdí naši členové na rehabilitační plavání do plaveckého areálu Laguna Třebíč. Autobus je vždy plný. Na konci
měsíce dubna jsme pořádali naše tradiční odpolední čaje s rejem
čarodějnic. V měsíci květnu jsme uspořádali v Horním Bolíkově
v penzionu Babí Hora krásné odpoledne. Prohlédli jsme si krásnou
rozkvetlou zahradu paní Šťastné, poseděli na zahradě a opékali
jsme buřty. Celé odpoledne nám krásně hrál pan Dědina. Další akce,
kterou jsme uspořádali koncem května, byla procházka po parku
s paní PhDr. Janou Bisovou. Provedla nás po parku a vyprávěla nám
o krásné flóře, která se v něm nachází. Toto odpoledne jsme zakončili v zámecké kavárně. Měsíc červen jsme začali výletem osobními
auty na zámek Uherčice. Na tento výlet nás odjelo 47 členů. Prohlédli jsme si zámek, nádvoří i přilehlý park. Výlet se líbil. Další výlety se uskuteční na zámek Červená Lhota a Muzeum provaznictví
v Deštné. Pak chceme navštívit samorosty v hájovně u Slavonic.
Dále vás zveme na divadelní festival Za dačickou kostku cukru. Členům chceme dát příspěvek za předloženou vstupenku 20 Kč.
Všem přeji hezké léto a přijďte mezi nás.
Za výbor organizace Stejskal František - předseda

--- inzerce ---

I v Dačicích v DPS chceme bezpečno!!
V pondělí 12. 6. 2017 k nám do DPS zavítala Městská policie města Dačice. Pro naše uživatele si připravili přednášku na téma „Bezpečnější stáří“ jsme tu i pro Vás. Vysvětlili našim uživatelům, jak
je nebezpečné si kupovat něco od nedůvěryhodného prodejce
a předali rady jak tyto podvodné prodejce poznat. Dále pak jak nenaletět na podvodné letáčky, kdy upoutávají pozornost na to, že
se prodává něco levněji, protože ve finále, se věc stejně rozbije a
člověk si musí kupit novou. Na toto téma si uživatelé také připravili pár otázek, které jim strážníci ochotně zodpověděli. Zahráli
i scénku, na téma „Objednávání věcí přes televizní pořady“. Po celou dobu našim seniorům kladli na srdce, že jsou tu i pro ně a že se
nemusí bát je kontaktovat. Děkujeme!
Marie Cimbůrková, Eliška Mandátová
Ledax o.p.s. středisko Dačice

Jak jsme začali pracovat
po dlouhé zimě

Naši studenti vu3v v Chotěboři
Jak se tam ocitli a co tam dělali? Závěrečné semináře virtuální univerzity třetího věku (vu3v) pořádá Česká zemědělská
univerzita, pod jejíž hlavičkou se vu3v koná, vždy na závěr
semestru v různých městech České republiky.
Celkem 28 studentů ze skupiny při knihovně a 24 studentů ze
skupiny, která se schází na městském úřadě, úspěšně absolvovalo
letní semestr ročníku 2016/2017, a to studiem kurzu Cestování, co
jste možná nevěděli.
Skupina vu3v při knihovně navštívila město na Vysočině, Chotěboř a první skupina město Třeboň. V Chotěboři proběhlo předávání pamětních listů, měli jsme radost, že ocenění za nejlepší esej ze
všech studentů a všech středisek z celé republiky získala paní Dana
Krtková z našeho konzultačního střediska. Se zajímavou historií
města nás poutavě seznámil jeden ze zastupitelů a poté následoval
oběd, prohlídka města a oddych v zámeckém parku.
Další ročník vu3v začne v Dačicích v září. Zájemci se mohou hlásit v knihovně, všechny informace najdete také na www.e-senior.cz
a www.mkdac.cz.
Zdeňka Chadimová, MK Dačice
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
10. července, pondělí, 18:00 h
JÁ PADOUCH 3, anim.,3D
90 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč
18. července, úterý, 14:00 h
ŠMOULOVÉ: Zapomenutá vesnice, anim.,2D
90 min., český dabing, vstupné 80/100 Kč
19. července, středa, 18:00 h
JÁ PADOUCH 3, anim.,2D
90 min., český dabing, vstupné 100/120 Kč
20. července, čtvrtek, 18:00 h
SPIDER-MAN: Homecoming, akční fant., 3D
český dabing, vstupné 110/130 Kč
21. července, pátek, 19:00 h
TRANSFORMERS: Poslední rytíř, akční, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
26. července, středa, 18:00 h
AUTA 3, animovaný, 2D
100 min., český dabing, vstupné 100/120 Kč
27. července, čtvrtek, 19:00 h
PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta,3D
119 min., český dabing, vstupné 130 Kč
28. července, pondělí, 17:00 h
JÁ PADOUCH 3, anim.,2D
90 min., český dabing, vstupné 100/120 Kč

Městské muzeum a galerie
Do 3. září 2017
„Ten sbírá to a ten zas tohle“ podruhé
Sběratelská výstava zajímavostí a kuriozit
Pro děti koutek na hraní.
Do 3. září 2017
„Houby v zámeckém parku“
ve fotografii Jiřího Nováka
Výstavní chodba muzea.
Otevřeno denně kromě pondělí 9:00 - 12:00 h,
13:00 - 17:00 h.

Katolický dům
a RC Křižovatka
26. července, 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
• středa 17:30 – 18:30 h - Cvičení pro zdraví
s Hankou
Více informací na www.katolicky-dum.cz
a www.rckrizovatka.cz

Fotbalový turnaj v Salzburgu
V pátek 2. června odjížděla 50ti členná výprava z Dačic sbírat cenné zkušenosti na mezinárodní fotbalový turnaj do rakouského Salzburgu. Jedná se o turnaj
s dlouholetou tradicí, který navštívilo 80 týmů z 8 států.

Za Dačice startovaly 3 týmy - a to v kategoriích ročníku 2009, 2008 a 2004. Nejlépe si
vedla skupina 2008, která získala krásné 3. místo. Nejtěžší to měla skupina 2004, kde bohužel v tomto ročníku nemáme ani jednoho fotbalistu a v této kategorii museli hrát ročníky
2005, 2006 a dokonce i dva kluci 2007. Konečné poslední 16. místo není zklamáním, herně
až na jeden zápas, bylo vše v pořádku. V tomto věku je každý rok znát a to nás stálo lepší
umístění. Neztratili se ani nejmenší kluci 2009 a 2010, kteří s bilancí 3 výher, jedné remízy
a 3 proher obsadili konečné 12. místo ze 16. Při velkém množství zápasů nebyl bohužel čas
na procházku po krásách města, dívky i kluci si však užili prohlídku místního stadionu Red
Bull Salzburg, kde nás nechali nahlédnout do V.I.P. prostorů i šaten hráčů. Na závěr bych
rád poděkoval městu Dačice, Centropenu a CNC Kovu za finanční příspěvky i propagační
předměty.
Michal Krtek, trenér
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Branou Podyjí
TJ Centropen Dačice uspořádal 10. 6.
2017 28. ročník turistické akce Branou Podyjí na kole i pěšky. Této akce se zúčastnilo 58
účastníků z toho 52 pěších a 6 cyklistů. Bylo
zdoláno celkem 920 km. Největší účast byla
na pěší trase 15 km, a to 19 pochodníků.
Z pěších byli dva pánové + 3 pejsci a ti
zdolali trasu 50 km. Letošní ročník se zdařil
a byla spokojenost a radost ze zdolaných
kilometrů. Nutno velice poděkovat firmě
Centropen a.s. za natištění propozic, Infocentru na Městském úřadu Dačice za dodání mapek a prospektů a panu Denkovi,
který na své chatě dělá oheň a zde se pečou
buřty na dětské trase. Dále děkujeme všem,
kteří drobnou prací přispěli ke zdárnému
uspořádání akce.
Za TJ Centropen pořadatelé

Dačická 14
Ředitel závodu: Šimurda Zdeněk
Tratě: 13,2 km – Muži, Junioři – obrátková s velkým obrátkovým okruhem – polní
a lesní cesty (asi 14 %); 9,4 km – Ženy, juniorky – zkrácená o obrátkový okruh. Mládež
do 10 let a příchozí – obrátkové na trase
hlavní tratě. Nejmladší – tratě v okolí rybníku Peráček. Počasí – Skoro jasno, teplota
29˚C.
Počet startujících : 139 – muži 75, ženy
22, dorost 1, žáci a žákyně 37, příchozí 4.
8. závod soutěže – Běžec Vysočiny 2017
6. závod soutěže – Jihočeský běžecký pohár 2017
Po hrázi rybníku Peráček vystartovalo
101 mužů a žen, což je stejně jako při loňské
rekordní účasti. Nemalý vliv na to má zařazení do Jihočeského běžeckého poháru.
Potěšila také účast devíti místních občanů.
Menší než očekávaný, byl letos zájem mládeže. Po velmi dobrém výkonu, při kterém
zlepšil svůj osobní rekord o více jak minutu,
zvítězil Jakub Exner. Těsně ho následoval
Filip Kašpar. Následoval pak veterán Petr
Míka.
Po páté měly ženy zkrácenou trať a po páté za sebou byl jejich počet dvojciferné číslo o větší hodnotě.
Jako první proběhla cílem
Linda Rechtoriková, která
jako první překonala tuto
trať za méně jak 40 minut.
Další dvě místa tak obsadily Andrea Frolíková a Věra
Malíková.
Nejmladší mládež závodila kolem rybníku Peráček a starší po osmé na obrátkové
trati po trase hlavního závodu. Mnozí, od
předškolních po nejstarší, předvedli velmi
hodnotné výkony, za mohutného povzbuzování všech přítomných.

