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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím aneb voda je život

Rodáci a přátelé Dačicka

Když se řekne životodárná tekutina na čtyři, tak si někdo představí pivo, někdo
víno, ale většina z nás ví, že je to voda. S vodou, respektive s jejím nedostatkem, se
pereme pořád, a to nemluvím o pitné vodě.
Zajištění kvalitní
vody pro všechny je
jedním z nejdůležitějších úkolů obce.
Dačice a většina místních částí jsou zásobovány pitnou vodou z vodní nádrže
Landštejn, nebo z vodního zdroje v Řečici.
Výjimkou je Malý Pěčín, který bere vodu
z obecních studní a Prostřední Vydří, kde
má každý svoji studnu. Donedávna mezi
tyto výjimky patřil i Lipolec. Problémem
místních studní je právě možný nedostatek vody a její kvalita. V Lipolci se nám
tento problém už podařilo vyřešit, a to
napojením Lipolce na vodovod z Řečice.
Vybudováním 2,5 km vodovodního řadu,
čerpací stanice a vodojemu o objemu
30 m3 jsme dostali potřebné množství vody
v odpovídající kvalitě k téměř dvěma stům
obyvatel. Vodovod pro Lipolec nás stál
8.250.134,35 Kč a podařilo se nám na něj získat dotaci 3.753.000 Kč. Na tuto akci naváže
letos první etapa rekonstrukce vodovodního potrubí ve vsi.
Stejně tak jsme chtěli, aby Dobrovolný
svazek obcí Vodovod Landštejn (který má
na starosti vodovodní řady mezi obcemi)

připravil a zrealizoval připojení Malého Pěčína k vodovodu z Velkého Pěčína. Bohužel
se mi nepodařilo na valné hromadě svazku
tento záměr prosadit, a to přesto, že máme
ve svazku svého zástupce. Nepomohlo ani
to, že Město Dačice bylo ochotno předat
svazku projektovou dokumentaci a přislíbilo finanční spoluúčast na výstavbě vodovodu. Zdá se tedy, že budeme muset vodovod
do Malého Pěčína přivést sami.
Tlak vody a její kvalita trápí i obyvatele
Červeného Vrchu. Dobrovolný svazek obcí
Vodovod Landštejn se už delší dobu zabývá
tímto problémem, ale práce na jeho řešení
bohužel váznou. Proto jsme nedávno převzali vyřizování potřebných pozemků pod
odbor správy majetku města a věřím, že se
začíná blýskat na lepší časy.
Oříškem je i stav již existujících vodovodů, které už mají něco za sebou. Proto například připravujeme rekonstrukci vodovodu v Dolních Němčicích.
Jak vidno, voda je velmi rozsáhlé a podle
mého názoru i důležité téma. Voda je skutečně základem života, a tak mi dovolte,
abych Vám na závěr dnešního zamyšlení
symbolicky připil sklenkou vody na zdraví.
Karel Macků,
starosta

Srdečně Vás zveme
na setkání rodáků a přátel Dačicka,
které svoláváme

na pátek 15. 6. 2018 od 17:00 h
do divadla Na Jezerce
Na Jezerce 1451, Praha 4 – Nusle

Na závěr letošního setkání Vám
přijedou zahrát ochotníci
dačického Divadelního spolku Tyl
divadelní hru
Ženy v trysku staletí.
Bližší informace ohledně letošního
setkání a divadelního představení
budou součástí červnového vydání
Dačického zpravodaje.
koordinátoři setkání:
Ing. Kateřina Marková
Městský úřad Dačice
tel.: 384 401 224
Krajířova 27, Dačice 380 13
e-mail: podatelna@dacice.cz
Jana Nováková (Praha)
tel.: 739 076 180
Těšíme se na shledání!
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Akci pořádá Kulturní dům Beseda. Občerstvení zajišťují Amígo Café Grill & Barbecue, Zámecký pivovar Český Rudolec.

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 5/2018

www.dacice.cz

Slovo místostarosty
Město Dačice má platný územní plán již od roku 2009. Od této doby proběhly dvě změny a v současné době se pracuje na
změně třetí.
Územní plán je také všechny místní části. Spravuje území úřadem. Zde je stanovena maximální lhůzákladní
koncepční o rozloze 67,11 km2. Jedná se tedy o rozsáh- ta 50 dnů. Po ukončení obdrží pořizovatel
dokument obce, který lý dokument a jeho pořizování či změna stanovisko krajského úřadu, a to do 35 dnů.
Následně bude provedeno vyhodnocení
mimo jiné stanoví ur- jsou procesně i časově velmi náročné.
Jak jsem již uvedl, v současné době a případně upraven návrh územního plánu.
banistickou koncepci,
Dalším krokem je projednání dokumenřeší přípustné, nepří- pracujeme na změně č. 3. Do této změpustné, případně pod- ny budou zaneseny všechny požadavky tace s veřejností, zde je stanovena maximíněné funkční využití ploch, jejich uspo- či změny od poslední aktualizace. Vlastní mální lhůta 42 dnů. Opět bude provedeřádání, určuje základní regulaci území proces pořízení byl započat usnesením no vyhodnocení veřejného projednání
a vymezuje hranice zastavěného a zastavi- zastupitelstva města o pořízení změny (rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení
připomínek). Po ukončení obdrží pořizovatelného území obce.
územního plánu již na podzim roku 2016.
Na první pohled územní plán připomíDalším krokem ve složitém procesu bylo tel územního plánu stanovisko krajského
ná několik barevných map. Ovšem jedná se zpracování návrhu zadání územního plánu úřadu a dotčených orgánů, a to do 35 dnů
o velmi důležitý dokument, který se skládá a projednání tohoto návrhu s veřejností. a případně bude opět upraven návrh.
Finálním krokem před vlastním vydáním
z grafické a textové části. Řeší nejen sídlo, Pro finální podobu návrhu zadání územale i okolní krajinu (prostě celé správní ního plánu před vlastním schválením územního plánu, resp. změny č. 3 bude
území obce).
v zastupitelstvu města v červnu loňského schválení v zastupitelstvu města.
Lhůty, které jsem v textu uváděl, nejsou
Je to jakási „dohoda o budoucí podo- roku byla provedena úprava návrhu vzešlá
stanoveny pořizovatelem, ale jsou dány zábě území“; dohoda mezi obyvateli, tedy z projednání.
vlastníky pozemků, budoucími investory
Tento návrh zadání byl předán projek- konem. I tak je naše snaha tyto lhůty zkráa úředníky, kteří hájí zájmy veřejné. Odbor- tantovi, který zpracoval návrh územního tit na minimum, a tím zdlouhavý proces
ně řečeno územní plán vytváří podmínky plánu. Vzniklý dokument, který slouží jako urychlit. Velmi si uvědomuji, že na změně
pro ideální rozvoj města. Velmi zjednodu- podklad pro další projednávání, je již složen územního plánu je závislých mnoho investorů, a proto urychlení procesu je v zájmu
šeně je to vize dalšího směřování území z grafické a textové části.
Další fází, ve které se nacházíme v sou- nás všech.
napsaná formou zákona.
Jiří Baštář,
Územní plán města Dačice do sebe časné době, je společné jednání s dotčenýmístostarosta
zahrnuje nejen vlastní území města, ale mi orgány, sousedními obcemi a krajským

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

Rada města na své 104. schůzi konané
21. 3. 2018 mimo jiné:
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
na akci „Provedení kontrol a revizí plynových zařízení v budovách města Dačice“
pro období let 2018, 2019 a 2020 a přidělení této veřejné zakázky uchazeči Luboši
Říhovi z Dačic za celkovou cenu díla ve
výši 262.961 Kč bez DPH,
• schválila zvýšení nájemného o míru inflace 2,5 % za předcházející kalendářní
rok uveřejněnou Českým statistickým
úřadem u bytů se smlouvami s doložkou
o inflaci, a to od 1. 4. 2018,
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na
zhotovitele stavebně montážních prací akce s názvem „Modernizace výtahu
školní jídelny“ včetně předpokládaného
harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
3. výzvy Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika (Program INTERREG
V-A Rakousko – Česká republika) na realizaci akce „Fotbalové zápasy partnerských měst Dačice – Gross Siegharts“,
• schválila rozpočtové opatření č. 5/2018
v těchto objemech: příjmy 2.231.587,00
Kč, výdaje 2.231.587,00 Kč, financování
0,00 Kč,
• schválila výsledky hospodaření pří-
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spěvkové organizace Městské muzeum
a galerie Dačice za rok 2017 – zisk ve výši
29.695,82 Kč,
• schválila výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice za rok 2017 – zisk ve výši 60.922,69 Kč,
• schválila uzavření smlouvy o financování Řezbářského sympozia z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj
ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 12.943,80 EUR,
uzavíranou mezi městem Dačice a Jihočeskou Silvou Norticou, J. Hradec,
• schválila dodatek k zápisu do kroniky
města Dačice za rok 2016.
Rada města na své 105. schůzi konané
4. 4. 2018 mimo jiné:
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Kanalizační sběrač Toužín“
včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních
prací akce s názvem „Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín“ včetně
předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky „Modernizace výtahu školní jídelny“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným

•

•

•

•

•

•

účastníkem společností Schindler CZ, a. s.
s celkovou nabídkovou cenou ve výši
686.000 Kč bez DPH,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové
fasády věže čp. 1/I v Dačicích“ včetně
předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
schválila z důvodu havarijního stavu přímé zadání stavebních prací „Stavební
úpravy provozní budovy ČOV Dačice II“
firmě Miroslav Brtník – ZEDNICTVÍ, Peč
a uzavření smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 1.029.239,39 Kč bez DPH,
vzala se souhlasem na vědomí omezení
a přerušení provozu Mateřské školy Dačice v době letních prázdnin – červenec
a srpen 2018,
vzala na vědomí stanovení úplaty za
předškolní vzdělávání v Mateřské škole
Dačice ve výši 400 Kč měsíčně za 1 dítě
s účinností od 1. 9. 2018,
schválila rozpočtové opatření č. 6/2018
v těchto objemech: příjmy 970.000,00
Kč, výdaje 2.375.000,00 Kč, financování
1.405.000,00 Kč,
vzala na vědomí informační zprávu
o vývoji odpadového hospodářství města v roce 2017,

www.dacice.cz
• schválila zápis do kroniky města Dačice
a do kronik místních částí Borek, Bílkov,
Dolní Němčice, Hradišťko, Hostkovice,
Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2017,
• schválila smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Dačická kostka
ve výši 10.000 Kč uzavíranou mezi Nadací Život umělce na straně poskytovatele
a městem Dačice na straně příjemce,
• schválila smlouvu o poskytnutí nadačního
příspěvku na projekt Házení kozla z věže
ve výši 10.000 Kč uzavíranou mezi Nadací Život umělce na straně poskytovatele
a městem Dačice na straně příjemce,
• schválila rozdělení státní finanční podpory v celkové výši 755.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018
na vybrané akce obnovy.
Rada města na své 106. schůzi konané
10. 4. 2018 mimo jiné:
• nesouhlasila s udělením výjimky pro průjezd komunikací Malý Pěčín – Hříšice, a to

pro vozidla převyšující 3,5 t z důvodu uzavírky komunikace II/406 Dačice – Telč do
30. 9. 2018 pro žadatele Pila Benda s. r. o.,
• vzala na vědomí žádost ředitele Základní
školy Dačice, Boženy Němcové o zřízení
autobusové zastávky v ulici Boženy Němcové.
Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání konaném 18. 4. 2018 mimo jiné:
• schválilo finanční příspěvek z rozpočtu města na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2018 v celkové výši Kč
95.000; z těchto prostředků bude financována oprava měšťanského domu čp.
42/I, oprava měšťanského domu čp. 12/I
a stará radnice čp. 1/I; na opravu těchto
tří objektů budou vynaloženy prostředky
ve výši téměř 2.000.000 Kč,
• schválilo zařazení požadavku do probíhající změny č. 3 územního plánu Dačice (jedná se o pozemky p. č. 21, 67 a 68
v k. ú. Hradišťko u Dačic),

Vítání ptačího zpěvu 2018
6. května v Dačicích
Vašimi průvodci budou Hanka a Tomáš Brinkeovi.
Dalekohledy si určitě vezměte s sebou.
Akce se koná za jakéhokoliv počasí. Případné
informace: tel. 734 170 810, hana.u@seznam.cz.
Na ty, kteří přinesou vlastnoručně nakreslený
obrázek Ptáka roku 2018, bude čekat drobná odměna.
Program:
8:00 h sraz účastníků u kašny na Havlíčkově náměstí
8:00 - 9:30 h komentovaná vycházka s odborným výkladem,
pozorování ptáků, Pták roku 2018
9:30 - 10:30 h ukázka kroužkování ptáků
10:30 - 11:00 h soutěž pro děti i dospělé
11:00 - 11:30 h vyhlášení vítězů, ukončení akce
Akce se koná za podpory
České společnosti ornitologické
Bratři karmelitáni a CAPELLA ORNAMENTATA
Vás srdečně zvou na

KONCERT PRO KARLA Z LICHTENSTEINU
CASTELCORNA
aneb hudební střípky z Arcibiskupského archivu v Kroměříži

• schválilo prodej stavebního pozemku
v lokalitě Za Školou p. č. 2945/12 v obci
a k. ú. Dačice o výměře 827 m2 za kupní
cenu 810.460 Kč a prodej stavebního pozemku p. č. 2945/33 o výměře 1074 m2 za
kupní cenu 966.600 Kč,
• schválilo místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice,
• schválilo poskytnutí bezúročné zápůjčky MAS Česká Kanada o. p. s. za účelem
předfinancování projektu MAP Dačice
II pro ORP Dačice z výzvy Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy na místní akční plány rozvoje vzdělávání ve výši
1.300.000,00 Kč,
• schválilo rozpočtové opatření č. 7/2018
v těchto objemech: příjmy 2.700.000,00
Kč, výdaje 7.159.000,00 Kč, financování
4.459.000,00 Kč,
• schválilo záměr realizace zateplení domu
čp. 200/V v Sokolské ulici,
• schválilo realizaci kanalizačního sběrače
v Toužíně.

Poděkování

Děkuji MUDr. Kellnerovi, MUDr. Žahourkové a sestrám z Domácí péče V. Bačákové za obětavou péči o mého manžela Milana
Plucara.
Marie Plucarová

Blahopřání
V polovině dubna oslavila 70. narozeniny paní Jana Matoušková z Velkého Pěčína. Do dalších let přejeme hodně štěstí, lásky
a hlavně zdraví. Za občanskou komisi přeje J. Hroudová

Zubní pohotovost
29. 4. Perničková Veronika, Třída 9. května 138, Dačice, 388 440 640
1. 5. Plucarová Marie, Denisova 352/II, J. Hradec, 384 361 524
5. 5. Pokorná Dana, Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou, 384 389 329
6. 5. Pokorný Luboš, sídl. Vajgar 724/III, J. Hradec, 384 322 081
8. 5. Princová Dana, Otín 58, J. Hradec , 384 362 450
12. 5. Pumprová Jaroslava, Tyršova 3, Lomnice nad Luž., 384 792 319
13. 5. Ryšánek Jiří, Hradecká 254, Nová Bystřice, 384 386 330
19. 5. Slanina Oldřich, Schwaigrova 327, J. Hradec, 384 391 774
20. 5. Slezáček Bořek, Jáchymova 922, J. Hradec, 604 976 712
26. 5. Slezáčková Eva, Jáchymova 922, J. Hradec, 604 976 712
27. 5. Soldánová Milada, Nádražní 293, J. Hradec, 384 361 750

neděle 13. května 2018, 18:00 h
Kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
V programu zazní Mariánská moteta a instrumentální hudba
druhé poloviny 17. století z Arcibiskupského archivu v Kroměříži
Účinkují:
Richard Šeda cink, zobcová flétna - umělecký vedoucí
Marie Rosová soprán
Lucie Sedláková Hůlková barokní housle
Jakub Zívalík barokní trombon
Petr Budín dulcian
Marek Čermák varhanní pozitiv
Vstupné dobrovolné, doporučené 100 Kč
Projekt se uskuteční za finanční podpory
NADACE ŽIVOT UMĚLCE
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Co je nového
v investicích města
Investice tvoří důležitou položku
rozpočtu a dotýkají se většinou široké
skupiny obyvatel. Kromě Dačického
zpravodaje přinášíme průběžně zprávy o dění v této oblasti mj. ve skupině
Investice města Dačice 2017 a 2018 na
facebooku, která má k datu uzávěrky
tohoto vydání již 429 členů.
PŘIPRAVUJEME:
Zateplení domu 200/V, Sokolská ul.
- cílem je snížení energetické náročnosti
a zvýšení komfortu nájemníků. Dojde k odstranění stávajících zateplovacích sytémů,
zateplení obvodových konstrukcí v nadzemní části, zateplení podlahy a stěn v půdním prostoru, opravě soklu a výměně okapových žlabů a svodů. Realizace by se měla
uskutečnit letos v případě obdržení dotace.
Modernizace výtahu školní jídelny - cílem je zajištění kvalitní a bezpečné
vertikální dopravy ve školní jídelně. Jedná
se o výměnu stávajícího výtahu za nový
stroj, který bude odpovídat platným normám a předpisům. Rada města schválila
uzavření smlouvy s firmou Schindler CZ a.s.
za 686.000 Kč bez DPH. S realizací se počítá
v období letních prázdnin.
Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - všechny trasy jsou
značně komplikovány majetkoprávními
vztahy. Nejsnazší se jeví trasa č. 3 z Niv
k zahrádkářské kolonii pod Gšventnerovým
rybníkem. Kvůli kompromisním změnám
bylo nezbytné přepracování již dříve vyhotovené projektové dokumentace. Rada
schválila vyhlášení veřejné zakázky na stavbu cyklostezky Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín.
REALIZUJEME:
Výstavba MŠ Za Lávkami – stavba je
zastřešená a zakrytá, probíhají převážně
technické instalace uvnitř objektu, dochází
k osazení výplní otvorů.
Lávka Velký Pěčín – bylo osazeno samotné těleso lávky a ocelové konstrukce,
budou osazeny stožáry veřejného osvětlení
a upravena svodidla, rovněž budou provedeny terénní úpravy.
Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda
– byl vydlážděn interiér a očištěny klenby,
dokončuje se zařízení vzduchotechniky,
probíhá instalace venkovního únikového
schodiště, probíhá osazení nových venkovních dveří.
DOKONČILI JSME:
Nové sprchy ve sportovní hale – bylo
vybudováno nové sociální zázemí v podobě
3 sprch u žluté tělocvičny ve sportovní hale,
nové sprchy byly zřízeny v prostoru za recepcí, kde je také místnost šatny.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)

A co děti? Mají si kde hrát?
Město Dačice vlastní dětská hřiště a sportoviště jak v Dačicích, tak v místních
částech. Vzhledem k tomu, že už k nám konečně zavítalo jaro, mohli jsme otevřít
tato hřiště pro veřejnost. Využít tak lze například dětské hřiště v zámeckém parku
u letní scény, na Nivách, v ul. Boženy Němcové, hřiště v lokalitě Za Školou a v místních částech pak jednotlivá hřiště, převážně na veřejných prostranstvích.
Dětská hřiště jsou přístupna po celé dny loplácek v Lesíku, je možné využívat opět
do setmění s výjimkou dětských hřišť u Ma- po celé dny do setmění. Případné zapůjčení
teřské školy B. Němcové, Mateřské školy So- sportovních potřeb je nutné vždy domluvit
kolská a Mateřské školy v Bílkově, která jsou s tím kterým správcem sportoviště. Telev době provozu školy určena pro děti ve fonní kontakty na správce jsou uvedeny
školkách a otevírají se pro veřejnost v od- přímo na jednotlivých sportovištích.
Prosíme všechny uživatele, aby udržopoledních hodinách.
Dětské hřiště u MŠ Za Lávkami zatím vali pořádek a čistotu. Všechna sportoviště
přístupné není, jelikož probíhá výstavba jsou vybavena odpadkovými koši. Budeme
mateřské školy. Předpokládáme ale jeho rádi, pokud nám případné poruchy, závady či znečištění nahlásíte přímo na tel. 384
otevření na podzim tohoto roku.
Ostatní venkovní sportoviště, víceúčelo- 401 227, abychom mohli sjednat nápravu.
Přejeme krásné jaro plné sluníčka.
vá hřiště, skateboardové hřiště nebo cykLokalita
Dačice I

Sportoviště
ul. Na Vyhlídce - Cykloplácek v Lesíku

ul. Neulingerova - Pod Hruškou
Dačice II

ul. V Kaštanech - Letní scéna

Dačice III

ul. Za Školou

ul. Vápovská - hřiště s umělou trávou
ul. Vápovská - skateboardové hřiště

Dačice IV

ul. Nivy

Dačice V

ul. B. Němcové - u MŠ

ul. Nivy - víceúčelové hřiště
ul. B. Němcové - Duhové víceúčelové
hřiště
ul. Dlouhá - prosívkové hřiště
ul. Dlouhá - workoutové hřiště
ul. Dlouhá - fitness hřiště
ul. Husova - prosívkové hřiště nad stadionem
ul. Husova - Volejbalové hřiště nad stadionem

Borek

na hřišti

Bílkov

u MŠ

Hostkovice
Hradišťko

na návsi
na návsi

Lipolec

na návsi

Malý Pěčín

na návsi

P. Vydří
Velký Pěčín

travnaté fotbalové hřiště
prosívkové hřiště u MŠ

na návsi

Chlumec

hřiště s umělou trávou
prosívkové hřiště u Rybníka pode vsí

na návsi

-

za budovou občanské komise

-

Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

letní kulturní festival
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KOSTKA

4. – 15. července na nádvoří Státního zámku Dačice
hudba
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Dětská hřiště
ul. Sokolská - u MŠ

20:00 h

st

4. 7.

zahájení
festivalu

Petra Göbelová
21:00 h

VOXEL

divadlo pro děti

10:00 h

čt

5. 7.

koncert + letní kino

20:00 h

čt

5. 7.

Lüftner
Pohádky Petr
s kapelou
pana
Špunti

hudba

20:00 h

X-TET
21:00 h

Radka

pá

6. 7.

www.dacice.cz

Příspěvky na „Volnočasové aktivity dětí
a mládeže na rok 2018 a 2019“
z rozpočtu města jsou rozděleny
Rada města na 101. schůzi 12. 2. 2018 a Zastupitelstvo města Dačice na 21. schůzi 21. 2. 2018 schválily rozdělení grantu na „Volnočasové aktivity dětí a mládeže
na rok 2018 a 2019“ z rozpočtu města subjektům, které nebyly založeny či zřízeny
za účelem podnikání, poskytující volnočasové aktivity dětí a mládeže, se sídlem
v Dačicích, jejichž členy jsou děti a mládež (do 18 let) a které zajišťují pro své členy
pravidelnou činnost minimálně 1x týdně (s výjimkou prázdnin), kromě právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo územně samosprávný celek.
Přehled rozdělení grantu „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019“ z rozpočtu města
Poř.
č.

Název

IČ

Schválený grant
na rok 2018

1

Tělovýchovná jednota Velký Pěčín z.s.

27021637

25 000,00

2

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

60817046

30 000,00

3

Český svaz včelařů, z.s., ZO Dačice

60818069

15 000,00

4

Katolický dům Dačice z.s.

46641793

155 000,00

5

Dačický ZVONEČEK, z.s.

22812628

51 000,00

6

TJ Centropen Dačice, z.s.

42408385

801 000,00

7

Tělocvičná jednota Sokol Dačice

70927910

204 500,00

8

Klub milovníků koní JCMP

72049499

74 250,00

9

Kruh přátel dačického dětského sboru, z.s.

26638240

117 750,00

10

Občanský spolek při ZUŠ Dačice

26543648

87 000,00

11

DM studio - mažoretky Dačice, z.s.

27052303

143 500,00

12

Divadelní spolek TYL DAČICE

70516464

30 000,00
1 734 000,00

Barbora Hudziecová, vedoucí finančního odboru

Plánujete letní dovolenou v zahraničí
a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti
až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na
úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů
zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15 let 100 Kč.
Nestačili jste
podat
žádost
o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů? Můžete
podat žádost ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Počítejte s vyšším správním poplatkem 4.000 Kč,
u dětí mladších 15 let 2.000 Kč. Za tento poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat

s biometrickými údaji.
K vyřízení žádosti o cestovní pas se občané mohou elektronicky objednat na určitý
den a hodinu. Objednávací systém je v provozu na webu města Dačice v úřední hodiny a je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze
a následně je zve k příslušným přepážkám
k obsloužení.
Romana Maříková,
vedoucí odboru vnitřních věcí

Úřední dny insolvenčních správců
Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové v měsíci květnu 2018 bude
dne 11. 5. 2018 v době od 8:00 do 12:00 h.
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože bude dne 18. 5. 2018
v době od 8:30 do 13:30 h. Insolvenčního správce najdete na adrese Dačice, Bratrská
221/I – Dům s pečovatelskou službou.

Právě opravujeme
Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Pro stále
aktuální přehled o tom, co se kde spravuje, doporučujeme kromě Dačického
zpravodaje sledovat skupinu Opravy
města Dačice 2017 a 2018 na facebooku, která má ke dni uzávěrky tohoto vydání 415 sledujících.
DOKONČILI JSME:
Oprava komunikace k chatové oblasti v Hradišťku - na základě vypracované
projektové dokumentace a povolení stavby byla v dubnu 2018 provedena oprava
nezpevněného svahu k chatové oblasti
v místní části Hradišťko, která spočívala ve
vyrovnání podkladu, osazení svodnic pro
odvod srážkových vod a zpevnění povrchu
štěrkodrtí. Na základě poptávkového řízení
byla zhotovitelem stavby vybrána firma Sates Čechy s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši
233.523,10 Kč bez DPH.
WC pro veřejnost na novém hřbitově v budově smuteční síně bylo zpřístupněno
nové veřejné WC. Toalety jsou přístupné po
celou dobu provozu veřejného pohřebiště
a nachází se z boku budovy (osazeny informační cedulky).
REALIZUJEME:
Oprava cesty na Urbaneč - byla objednána oprava účelové komunikace Toužín
- Urbaneč. V rámci opravy budou na základě svolení vlastníků dotčených pozemků
provedeny lokální vysprávky komunikace,
která je hojně využívána jako vycházková
trasa.
Parkovací stání Jiráskova - v rámci akce
plánujeme realizaci nových parkovacích
stání v ulici Jiráskova v Dačicích. Záměrem
je vytvoření parkovacích míst před panelovým domem 251 - 255/V a dále pak podél ulice Jiráskova při pravé straně od ulice
Hradecká. V rámci výběrového řízení byl
vybrán zpracovatel projektové dokumentace, kterým je firma WAY project s.r.o. s nabídkovou cenou 114.000 Kč bez DPH.
Parkovací stání Jiráskova II - v rámci
akce je plánována realizace nových parkovacích stání v ulici Jiráskova v Dačicích,
a to před panelovým domem 249 - 250/V,
a dále pak úprava parkovacích stání na výjezdu od panelových domů. Aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace.
Předpoklad vlastní realizace září – říjen
2018.
PŘIPRAVUJEME:
Zabezpečení
rybníka
Hradišťko
- v rámci akce bude instalováno zábradlí
mezi Návesní rybník v Hradišťku a přilehlé
hřiště.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red)
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení volného místa na dobu neurčitou
pracovník - pracovnice
odboru kultury a cestovního ruchu
(PROVOZNÍ KLUBOVÉ SCÉNY PŘI KD BESEDA)
Zájemci se mohou přihlásit do 29. 6. 2018 do 12:00 hodin
formou písemné žádosti doručené na
Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Požadavky:
úplné středoškolské vzdělání
schopnost jednání s lidmi/profesionální vystupování
samostatnost a flexibilita, ochota učit se novým věcem
časová flexibilita, práce o víkendech
organizační schopnosti, technická zdatnost
bezúhonnost v dosavadním životě
způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
• znalost práce s Microsoft Office
•
•
•
•
•
•
•
•

Výhodou je: praxe v pohostinství, zkušenost s pořádáním
kulturních akcí
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na
stránkách https://www.dacice.cz/mestsky-urad/volna-mista/)
• strukturovaný životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců ke dni podání
přihlášky
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nabízíme:
• odpovídající finanční ohodnocení (fixní plat se započítáním
praxe + osobní příplatek + nepravidelné odměny)
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, sociální
fond)
• pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
• zajímavou a různorodou práci v přátelském pracovním
kolektivu
Druh práce: pracovník - pracovnice odboru kultury a cestovního
ruchu
Místo výkonu práce: město Dačice
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Turistická oblast Česká Kanada
představila novinky
Nabídka turistické oblasti Česká Kanada se pro letošní sezónu rozšiřuje o několik zajímavých atraktivit. Většina z nich
byla představena na tiskové konferenci, která se uskutečnila
ve Slavonicích ve čtvrtek 19. dubna.
Setkání zástupců Destinačního managementu Česká Kanada s novináři se
uskutečnilo v unikátních prostorách luteránské modlitebny. V průběhu setkání byla odprezentována řada novinek,
které si jednotlivá města a podnikatelské subjekty připravily jednak pro obyvatele území, ale také pro jeho návštěvníky, kteří do České Kanady v průběhu turistické sezóny zavítají.
Z představené nabídky:
Dačice – Cykloplácek; geolokační hra s mobilní aplikací Skryté příběhy – První kostka cukru; doplnění prostoru za pomníkem
kostky cukru o velkoplošné panely k výročí 175. vynálezu; Házení
kozla z věže – k 835 letům od první písemné zmínky; X. ročník Dačické řežby s mezinárodní účastí; Letňák – zahájení léta
Jindřichův Hradec - mobilní průvodce Poznej Hradec, oslavy
725 let města
Nová Bystřice – v květnu začne vařit pivo bystřický minipivovar,
v létě se otevírá nedaleko sjezdovky zbrusu nový Bikepark Hradiště
Jindřichohradecká úzkokolejka – parní sezóna je již zahájena,
historické parní vlaky jezdí až do září každou sobotu, o prázdninách to bude každý den
Horní Pěna – Zoopark na Hrádečku otevírá návštěvnickou sezónu 29. dubna
Slavonice – v červnu se uskuteční akce k oslavě získání titulu
Historické město roku 2017, chybět nebude Slavonické kulturní léto
a festival SlavoniceFest
Důležitým poznatkem ze setkání je fakt, že v našem městě i okolí
vznikají neustále nové projekty a nová lákadla, rozšiřuje se možnost vyžití a volnočasových aktivit. Léto máme za dveřmi, blíží se
čas výletů a dovolených, a z výše nastíněné nabídky vyplývá, že za
krásnými zážitky vlastně nemusíme jezdit ani moc daleko.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

Schodišťová sedačka v DPS

Zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Nástup: 1. 9. 2018
Doporučujeme vážným zájemcům osobní konzultaci
na Oddělení kulturních aktivit MěÚ Dačice
za účelem seznámení s přesnou pracovní náplní nabízené
práce – Palackého náměstí 4, 384 401 279, akce@dacice.cz
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

Svoz plastů
Město Dačice připravilo ve spolupráci se společností FCC Dačice, s.r.o. novinku pro svoz sběrných nádob zapůjčených do
domácností ke shromažďování směsných plastů. Svoz těchto žlutých popelnic začne již v měsíci květnu, v intervalu „1x za 14 dnů“.
Uvedený krok je reakcí města na zvýšený zájem občanů o třídění zmiňované komodity. Aktualizovaný svozový kalendář bude
k dispozici od 2. května letošního roku.
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V Domě s pečovatelskou službou na adrese Bratrská 221/I v Dačicích byla nainstalována schodišťová sedačka do přízemí a 1. patra
nejstarší části DPS pro špatně se pohybující uživatele. Děkujeme
paní Martině Bénové vedoucí OSB a městu Dačice za zprostředkování a zaplacení této instalace.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice
Kolektiv pracovnic pečovatelské služby Ledax o.p.s.

www.dacice.cz

Upozornění pro uživatele mobilního rozhlasu
Vážení uživatelé mobilního rozhlasu,
abyste mohli i nadále využívat službu Mobilní rozhlas, je nutné udělit souhlas se
zpracováním osobních údajů do 24. 5. 2018 na www.dacice.mobilnirozhlas.cz. Po
přihlášení potvrďte Souhlas se zpracováním osobních údajů pro vybrané město
(povinně) a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro Mobilní rozhlas (nepovinně). Souhlas můžete podepsat také osobně na Infocentru Dačice.

Pokud souhlas do uvedeného data žádným ze způsobů neudělíte, budeme povinni Váš kontakt z databáze vymazat a nebude možné Vám informace zasílat.
Souhlas žádáme proto, že 25. května
2018 vstupuje v účinnost Obecné naříze-

19. 5.

ní o ochraně osobních údajů neboli GDPR
(General Data Protection Regulation), podle kterého nesmíme bez Vašeho souhlasu
Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, tel. číslo, e-mailová adresa…) zpracovávat.
Děkujeme za pochopení.
Zdeňka Králíková, odbor kultury
a cestovního ruchu

Příspěvek na bydlení
Pravidelná rubrika věnovaná sociální problematice se tentokrát zaměří na dávku státní sociální podpory – příspěvek na bydlení.
Příspěvek na
bydlení přispívá
nízkopříjmo vým osobám
k úhradě nákladů na bydlení. Dávka však nepokrývá neúměrně
vysoké náklady na bydlení. Nárok na
příspěvek má vlastník nebo nájemce
bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému
pobytu, pokud 30 % (v Praze 35 %) příjmů
všech společně posuzovaných osob
nestačí k pokrytí nákladů na bydlení,
a zároveň je těchto 30 % (v Praze 35 %)
příjmů nižší než zákonem stanovené
normativní náklady na bydlení.
Za byt se považuje soubor místností
nebo samostatná obytná místnost, které
splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou
k tomuto účelu určeny podle stavebního
zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.
Společně posuzovanými osobami jsou
všechny osoby, které jsou v daném bytě
hlášeny k trvalému pobytu, bez ohledu na
společné soužití a hrazení nákladů na bydlení.
Příjmy a náklady na bydlení jsou posuzovány za předchozí kalendářní čtvrtletí. Dávku lze žádat 3 měsíce zpětně.
Do příjmů se započítávají všechny příjmy
společně posuzovaných osob včetně přídavku na dítě a rodičovského příspěvku.
Náklady na bydlení tvoří u nájemních
bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu,
u družstevních bytů a bytů vlastníků jsou to
srovnatelné náklady stanovené zákonem.
U všech bytů se dále započítávají náklady za plyn, elektřinu, dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů
a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor
v domě, úklid společných prostor v domě,

Mobilní svoz odpadů

odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu
a náklady za pevná paliva.
Náklady na bydlení musí být vždy rozepsány na jednotlivé položky, které se
prokazují podrobným rozpisem. Zálohové
platby musí být v pravidelném zúčtovacím
období (nejvýše 12 měsíců) zúčtovány.
Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na
bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Přehled normativních nákladů lze nalézt v zákoně o státní sociální
podpoře, na internetu jsou dostupné např.
na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/
prisp_na_bydleni.
Vzorec pro výpočet dávky:
PByd. = N – P x koef.
PByd. – výše příspěvku na bydlení, N –
výše skutečných nákladů na bydlení (maximálně však do výše normativních nákladů),
P – příjem rodiny (minimálně však životní
minimum rodiny), koef. – 0,30 (v Praze 0,35).
Nízkopříjmové osoby, které nemají nárok
na tuto dávku, a to zejména kvůli absenci
trvalého pobytu v obývaném bytě, mohou
žádat o druhou dávku na bydlení – doplatek na bydlení podle zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Této dávce se budeme
věnovat v některém z dalších vydání Dačického zpravodaje.
Článek poskytuje pouze zjednodušené
informace o sociálních dávkách. Podrobnější informace lze získat na kontaktních
pracovištích Úřadu práce ČR, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, u sociálních pracovníků obecních úřadů nebo poskytovatelů sociálních
služeb.
Příště popíšeme některé dávky nemocenského pojištění.
Irena Vašíčková,
sociální pracovnice

19. 5.

Bílkov

8:00 - 8:30

Malý Pěčín

8:35 - 8:50

Velký Pěčín

9:00 - 9:20

Prostřed. Vydří

10:45 - 11:00

Červený Vrch

11:25 - 11:35

Na Nivách

11:40 - 11:50

Toužín

11:55 - 12:05

Bratrská

12:10 - 12:20

Berky z Dubé

12:25 - 12:45

Vápovská

12:50 - 13:00

Borek

13:05 - 13:15

Dolní Němčice

8:00 - 8:40

Lipolec

8:50 - 9:20

Hostkovice

9:25 - 9:35

Havlíčkovo nám.

9:45 - 10:00

Dlouhá

10:05 - 10:20

Na Vyhlídce

10:25 - 10:40

Mládežnická

10:45 - 11:00

Antonínská

11:05 - 11:20

Jemnická

11:25 - 11:40

Hradišťko

11:45 - 12:00

Chlumec

12:05 - 12:20

Firma FCC Dačice, s.r.o., provede v sobotu 19. května 2018 mobilní svoz nebezpečných odpadů a objemného odpadu.
Předmětem tohoto svozu již nebude
bioodpad. Pro předávání bioodpadu
lze aktuálně využít sběrného dvora odpadů, a to celoročně, sběrných nádob
veřejně přístupných v ulicích města
a individuálně zapůjčených do jednotlivých domácností, případně kontejnerů
v místních částech.
Sběrné vozy budou občanům k dispozici
na místech obvyklých. Při předávání odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové
společnosti. Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Horák, odbor
životního prostředí

V Kancnýřově sadu byly
vysazeny chybějící lípy
Ve středu 11. dubna byla dokončena
v Kancnýřově sadu výsadba 7 ks nových
lip. Práce probíhaly za účasti znalce oboru
dendrologie a posuzování dřevin – Miroslava Kohela. Pro výsadbu byly použity stromy
s kořenovým balem, celkové výšky 4-6 m.
Nově vysazené stromy jsou ukotveny třemi
kůly a byla kolem nich provedena terénní
úprava, která zabezpečí jejich zásobování
vodou. Stromořadí v Kancnýřově sadu je
tak kompletně doplněno, čítá 41 lip a nezbývá, než mu popřát mnoho zdaru.
(red)
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Po kácení bude následovat
náhradní výsadba
Na základě požadavku občanů byla za účasti odborníka
na zeleň prověřena vegetace na křižovatce ulic Vápovská
a B. Smetany. Jako nejvhodnější řešení bylo vyhodnoceno pokácení přehuštěné výsadby smrků a přerostlých nevzhledných tůjí, úprava veřejného prostranství a následné
provedení náhradní výsadby.
Kácení proběhlo 28. března 2018. Náhradní výsadba
je plánována na podzim tohoto roku. Předpokládáme
realizaci náhradní výsadby
v parkové úpravě - keře a kvetoucí stromy. Věříme, že tento krok povede k celkovému
zvýšení atraktivity veřejného
prostranství a zlepšení kvality života v dané lokalitě.
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Každý den mám nový důvod k hrdosti
O hrdosti na město a kraj, který v Praze reprezentuji a kde
žiji obklopen rodinou a přáteli, zde píši poměrně často. Je
mnoho důvodů být na co hrdý. A čím víc důvodů, tím lépe.
Tentokráte konkrétně na naši mládež.
Sněmovna je nádherný komplex historických budov. Historie
tu dýchá z každé zdi, z každého schodu. Navíc zde i dnes dochází k nemálo celospolečensky zásadním mezníkům... Tak je to vidět
zvenku. Jinak je to pracoviště jako každé jiné. Samozřejmě se svými
drobnými specifiky.
Jako každý rok, tak i letos se pro mne jaro pojí s návštěvami
studentů od nás. Skupiny ze škol z našeho regionu jezdí do Prahy
na školní výlety, na exkurze do galerií, za návštěvami divadel, za
pamětihodnostmi Stověžaté matičky Prahy, mezi které patří i Sněmovna. A máte-li tam souseda, proč jej nenavštívit!
Mám tyto návštěvy rád a často je i iniciuji. Najednou vám den
osvěží úsměvy a smích mladých lidí. Někteří se stydí, druzí jsou sebevědomě nad věcí, ale většinou jsou všichni zvědaví, jak to v té
politice chodí. Vzniká skvělá diskuse a zvědavě se ptám také já. Co
vědí o Sněmovně, politice, volbách, co se jim na aktuálním společenském dění líbí a co by naopak změnili. A také zda si sami sebe
jednou v budoucnosti dokáží představit v politice. Vlastně si teď
uvědomuji, že jsem možná zvědavější já, než oni. A studenti odpovídají, znají fakta, kladou doplňující otázky, iniciativně vymýšlejí
nové úpravy zákonů, a to rozhodně ne jen „tříměsíční prázdniny“.
Odtud pak plyne má hrdost.
Je totiž vidět, že těmto mladým lidem není jedno, v jaké zemi žijí
a jakou zemi od svých prarodičů a rodičů převezmou. To dokládá
i nemalé procento těch, kteří zvednou ruku na otázku „Uvažujete,
že byste se jednou angažovali v politice?“. A to mě naplňuje radostí.
Není jim totiž jedno, co jednou bude, v jaké společenské atmosféře
budou pracovat, žít, vychovávat své děti. Jsem na ně hrdý! Na mladé lidi z mého regionu!
Možná ještě závěrem k té hrdosti, ale z trochu jiného soudku...
Nedávno jsem měl tu čest pracovně se sejít s radou japonské ambasády, diplomatem panem Tóru Furugórim. Z rozhovoru vyplynulo, že zná Dačice a ví, že Dačice daly světu kostku cukru, tedy, že se
do světa vypravila od nás. A velmi ho potěšilo, že na našem památníku kostce cukru je mezi cizojazyčnými nápisy i ten v japonštině.
Buďme hrdí na to, odkud pocházíme, co naši lidé umí, doma i ve
světě. Buďme hrdí na mladé za jejich nadšení a radost do života.
Přeji jim úspěch v životě. Ať náš svět posunou v tom dobrém zase
o kousek dál.
Jan Bartošek
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Přátelská legislativa
Na začátku dubna se již tradičně v Hradci Králové koná
konference Internet ve státní správě a samosprávě, zkráceně
ISSS.
Na konferenci kromě jiného také hned v několika příspěvcích
zaznělo, že pokud máme skutečně během několika let vybudovat
tzv. digitální Česko, musí dojít k základním změnám v legislativě,
která pro všechny úřady postupně nastaví povinnost dát možnost
občanovi, aby si naprostou většinu svých záležitostí mohl vyřídit
elektronicky z domova prostřednictvím počítače připojeného na
internet nebo třeba i mobilu. Vystupující přesvědčivě a nadšeně
hovořili o tzv. digitálně přátelské legislativě.
Přestože osobně počítač a mobil využívám velmi často, dovolil
jsem si v Hradci Králové, a zopakuji to nyní i v tomto svém článku,
upozornit na jednu důležitou okolnost. Jsem přesvědčen, že nikdy
nesmíme přepustit, aby tvorba digitálně přátelské legislativy vedla k omezení možností si danou věc vyřídit i neelektronicky, tedy
osobně přímo na úřadě. Jsem přesvědčen, že v nejbližších třiceti
letech ve velké míře a v malé míře pravděpodobně navěky bude
nutné velmi pečovat o zachování možnosti si věci na úřadech vyřizovat i osobně. Vždy budou existovat lidé, kteří neumí nebo třeba
nechtějí své věci vyřizovat s úřady elektronicky a úřady, tedy stát,
by to měl respektovat.
Osobně mám velmi nedobré zkušenosti s tím, jak velké firmy,
většinou jsou to dodavatelé energií nebo banky, doslova nutí své
klienty komunikovat jenom elektronicky. Zejména u těch starších
to vyvolává stres a pocity méněcennosti. Za sebe říkám, že stát by
se rozhodně takto chovat neměl.
Miloš Vystrčil, senátor

Ukliďme naše rodné město Dačice

Akce „čistá příroda“. Událost, pod názvem „Ukliďme Česko 2018“, která je podpořena MŽP a probíhá na celém území
naší republiky, se také letos uskutečnila ve všech mateřských
školách v Dačicích, Bílkově a Dolních Němčicích.
Děti v mateřských
školách byly seznámeny mimo jiné
s důležitostí ochrany
životního
prostředí, třídily odpady do
dětských plastových
kontejnerů, sestavovaly ekologické puzzle. Při rozhovorech
na téma „co činit s odpadky, jaké je jejich další zpracování“ jsme
využili různé nové obrazové materiály. Společně jsme se zamýšleli nad nesprávným chováním lidí a jejich důsledky. 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. Z odpadových materiálů jsme vytvářeli na téma „Co je krásné na světě“
a „Co se nám nelíbí“ - škodí naší Zemi. Do tvoření se zapojili i rodiče. Společně s dětmi doma kreslili, vyráběli…
Z těchto výrobků jsme vytvořili výstavku společně s fotogalerií
úklidu, která byla vystavena při oslavách Dne Země v areálu
mateřské školy B. Němcové a následně bude i v prostorách
MěÚ.
Vnímání a poznávání přírody se věnujeme nejenom při těchto
činnostech, ale průběžně po celý rok. A tak se učíme, jak NAŠÍ ZEMI
pomoci, jak jí ulehčit a jak žít, abychom byli spokojení nejen my
lidé, ale i „ příroda“, která je velmi důležitou součástí našeho života.
Za Mateřskou školu Dačice
Milada Janoušková
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Půjčování e-knih přes městskou knihovnu – snadno, rychle, zdarma
Chcete si půjčit knížku k Oscarovému filmu Tvář vody? Nevadí, že ji nemáme v knihovně v papírové formě, stáhněte si ji jako
e-knihu. Do tabletu či mobilu s Androidem je nyní stažení rychlé a pohodlné. Stačí být čtenářem knihovny, postup a podrobnosti najdete na webu knihovny nebo u knihovnic v knihovně.
E-knihy v katalogu: https://
• zaregistrovat se na platformě, ze které si chcete e-knihy půjknihovna.mkdac.cz/Katalog/ neučovat (např. eReading.cz)
stále přibývají a v současné době
• mít vhodné zařízení pro čtení e-knih (čtečka, tablet, chytrý
jich je kolem 1 500 svazků. Najdete
telefon, PC)
mezi nimi beletrii, českou klasiku, ale také knížky žádaných au• stáhnout si potřebný software pro čtení a půjčování
torek. Například díla Aleny Mornštajnové – Hotýlek, Slepá mapa • délka výpůjčky je 31 dnů, po uplynutí této doby se e-kniha autoa Hana – jsou stále vypůjčené, ale zároveň je k dispozici jejich elekmaticky znepřístupní
tronická verze a čtenář si je může půjčit jako e-knihy. V on-line • e-knihu není možné vrátit před vypršením výpůjční lhůty, zárokatalogu najdete také odborné publikace spojené s Internetem
veň si lze vypůjčit maximálně 3 e-knihy
a jeho technologiemi. Nevadí, že je nemáme v knihovně v papíroE-knihy lze číst na čtečkách doporučovaných firmou eReading
vé podobě, stáhněte si je jako e-knihu. Například – Tvorba open a na chytrých telefonech a tabletech s operačním systémem Ansource softwaru, CyberCrime nebo Průvodce labyrintem algoritmů droid a iOS pomocí aplikace eReading.cz (pro zařízení Android je
ad. (doporučení – v horní liště odkazy si vyberte volbu e-knihy).
k dispozici ke stažení zdarma na Google Play; pro čtení na zařízeKonečně se tato služba začíná standardizovat a fungovat nor- ních iOS/ Apple se aplikace dá stáhnout zdarma z Apple Store).
málně. Musím přiznat, že doposud to bylo docela utrpení, a tak
Dvě čtečky nabízíme k zapůjčení i v knihovně. KINDLE PAPERjsem ráda, že se vše konečně pohnulo.
WHITE obsahuje cca 400 titulů nechráněných autorskými právy,
Rekapitulace:
takže hlavně českou i světovou klasiku a čtečku C-TECH LEXIS, na
• Všechny e-knihy najdete v našem katalogu, odkud je možné si kterou lze nahrávat a tudíž si i číst i nové e-knihy, tzn. vybrat si z naje vypůjčit
bídky těch výše uvedených patnácti set titulů, jejichž nabídka se
• Půjčování je bezplatné a mohou ho využít všichni registrovaní neustále rozšiřuje, a knížku si stáhnout a číst. Vězte, že jako doplčtenáři knihovny
něk papírových knížek je to zábavné a zajímavé.
• tzn. zaregistrovat se v knihovně a založit si konto čtenáře
Zděňka Chadimová, ředitelka MK

Městské muzeum a galerie Dačice
Výstava „Vyhnaní. Uprchlíci 1914-1919“
21. dubna – 20. května 2018
Denně, kromě pondělí, 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h

V Městském muzeu a galerii Dačice bude ve dnech 21. dubna až
20. května 2018 probíhat výstava „Vyhnaní. Uprchlíci 1914 -1919“.
Putovní výstava představuje nepříliš známou kapitolu Velké války,
která se také dotkla historie rodin a obcí v Čechách a na Moravě.
Hned po vypuknutí války proudily do vnitrozemí habsburské monarchie tisíce uprchlíků, které v následujícím roce ještě zesílily poté,
když Itálie vypověděla 23. května 1915 válku Rakousko-Uhersku.
Do českých, moravských a rakouských obcí a barákových kolonií bylo evakuováno více než 35 tisíc obyvatel Tridentska (italsky
Trentina), tehdejší rakouské provincie (do roku 1918), dále tisíce
obyvatel Haliče a Bukoviny různé národnosti a vyznání. Jihotyrolští
uprchlíci zůstali v exilu ve velké většině až do konce světového konfliktu a zážitky a vzpomínky na tuto dramatickou epizodu svého
života si od té doby předávají z generace na generaci.
Také v Dačicích pobývali italští uprchlíci. První se objevili v Dačicích 27. května 1915 (124 osob), další o 14 dnů později a poté
v říjnu téhož roku. Byli ubytováni nejen v samotných Dačicích
na Starém zámku, v obecné škole a u soukromých osob, ale
i v Českém Rudolci, Písečném a Slavonicích. Výstava zahrnuje fotografie, deníky a dopisy, mapy a tabulky, obrazy a pohlednice,
spolu s cestovními truhlami a předměty, které si uprchlíci přivezli zpět do vlasti. Mapuje příběhy tridentských uprchlíků, které se
odehrávaly na pozadí Velké války. Vypráví o životě obyčejných
lidí ve vyhnanství, ve kterém byli nuceni zůstat tři a půl roku. Výstavu připravilo Historické sdružení v Roveretu (Laboratorio di
storia di Rovereto) ve spolupráci s Městským muzeem v Roveretu (Fondazione Museo civico di Rovereto) a s přispěním Odboru
kultury Autonomní provincie Trento (Servizio Attività culturali
della Provincia autonoma di Trento). Výstavě předcházel dlouholetý výzkum a publikační činnost italských institucí. Ve dnech 4. až
6. listopadu 2015 se konala i mezinárodní konference k problematice evakuace obyvatel z jižního Tyrolska, poté vyšla i dvoudílná
publikace Uprchlíci 1914-1919.
Výstava byla zahájena v listopadu 2015 v italském Roveretu

a následující dva roky se konala na různých místech v celé provincii
Tridentska. V České republice měla premiéru v Havlíčkově Brodě
počátkem roku 2018 a nyní je u nás v Dačicích. Městské muzeum
a galerie Dačice se podílelo spolu s dalšími jedenácti kulturními institucemi v České republice na její realizaci poskytnutím dostuných
fotografických materiálů.
Výstava je připravena v rámci připomenutí 100. výročí ukončení
Velké války. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, nenechte si ujít ojedinělou výstavu v Dačicích!
Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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Zlatý Václav

Zprávy z Gymnázia Dačice

Po
loňském
velkém úspěchu
v
matematické
olympiádě, kde
v kategorii A (pro
maturitní a předmaturitní ročníky) obsadil Václav
Steinhauser
ze
4. ročníku krásné 2. místo v krajském kole
a v kategorii P (programování) byl taktéž
stříbrný, čímž si v obou kategoriích zajistil postup do celostátního kola, v němž se
umístil na čestných místech, pokračuje ve
svém vítězném tažení i letos.
Dne 16. 1. 2018 se na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konalo krajské kolo MO kategorie
A. Letos se zúčastnilo 34 studentů maturitních a předmaturitních ročníků, z toho bylo
13 úspěšných řešitelů, kteří dosáhli alespoň
5 bodů. Tomáš Drobil (septima) se umístil
těsně pod čarou. Vojtěch Novák (4. ročník)
měl ještě o 2 body méně. Václav Steinhauser vyřešil tři příklady na plný počet
bodů, a to mu zajistilo 1. místo v kraji
a postup do celostátního kola.
Ve dnech 18. – 21. 3. 2018 proběhlo v Přerově ústřední kolo matematické olympiády
kategorie A. Bylo pozváno 43 soutěžících.
Studenti řešili dvě sady příkladů po třech
úlohách. Na každou trojici úloh měli 4,5
hodiny. Nejen počítání záludných úloh,
ale také doprovodný program čekal účastníky. Zúčastnili se dvou výletů v Přerově
a v Olomouci. Václav se umístil na krásném
16. místě, čímž se dostal mezi úspěšné řešitele celostátního kola MO. Blahopřejeme
a přejeme další úspěchy v matematických
soutěžích, při blížící se maturitě i při studiu
na MFF UK Praha, kterou si zvolil.
Děkuji všem zúčastněným za reprezentaci školy.
Jana Morávková
Úspěch Saši Palánové v olympiádě
z chemie
Okresní kolo chemické olympiády v Jindřichově Hradci se
uskutečnilo dne 5. 3.
2018. Gymnázium Dačice reprezentovala žákyně kvarty Alexandra
Palánová. Saša získala
v kategorii D nejvíce
bodů, z 1. místa postupuje do krajského kola.
Krajské kolo chemické olympiády v kategorii D se uskutečnilo v Českých Budějovicích dne 21. 3. 2018. Saša získala 60 bodů,
a splnila tak kritérium úspěšných řešitelů
(50 a více bodů).
Děkuji Saše za významnou reprezentaci
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našeho gymnázia a k tomuto úspěchu jí srdečně blahopřeji.
Jana Dvořáková
Zeměpisná olympiáda
Ve školním kole zeměpisné olympiády
zvítězili Martin Uchytil z primy (kategorii
A), Dominik Novák ze sekundy (kategorii B),
v kategorii C obhájila loňské vítězství Alexandra Palánová z kvarty. Z vyššího gymnázia byl nejlepší Pavel Svoboda ze sexty.
Všichni postoupili do okresního kola, kterého se zúčastnili 20. února v Jindřichově
Hradci. A byli opravdu úspěšní!!! Martin,
Dominik a Pavel obsadili druhá místa a Saša
místo třetí.
Martin a Dominik reprezentovali naši
školu ještě v Českých Budějovicích na krajském kole 28. března. Martin obsadil 7. místo a Dominik patřil k úspěšným řešitelům.
Všem čtyřem děkujeme za reprezentaci
školy.
Zdeňka Veverková
Kateřina Macků obsadila 3. místo na
krajském kole anglické konverzační soutěže
V úterý 27. března se Kateřině Macků ze
druhého ročníku velmi dobře dařilo v krajském kole anglické konverzační soutěže.
Získala skvělé třetí místo ve vyrovnaném
souboji soutěžících, kdy první tři byli hodnoceni s pouhým tříbodovým rozdílem. Kateřině děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a přejeme jí mnoho dalších úspěchů
v příštích ročnících soutěže.
Naďa Koprová
Náboj potřetí
V pátek 23. března 2018 se dačické gymnázium již potřetí vydalo do Prahy na matematickou soutěž Náboj. Paní učitelka
Jana Morávková sestavila pětičlenný tým
juniorů a také tým seniorů. Letos se soutěž
odehrávala v Praze na Chodově v TOP HOTELU. Již tradičně nás pořadatelé odměnili
drobnými cenami a občerstvením.
Soutěž se konala také mimo Prahu
v Opavě a v dalších evropských městech –
Bratislavě, Varšavě, Pasově či Edinburghu
a jinde. V kategorii seniorů naše škola získala 52. místo z celkových 139 českých škol.
Tým tvořili žáci 4. ročníku Václav Steinhauser, Vojtěch Novák a Radek Tesař, které
doplnili Phat – Honza Pham Tai z oktávy
a Viktor Soukup ze septimy.
Během 120 minut museli naši studenti
vyřešit co největší počet úloh. Na počátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti
příkladů. Dospěje-li u některého z nich ke
správnému, většinou číselnému výsledku,
dostane zadání dalšího. Náš juniorský tým
skončil na 106. místě, když v tvrdé konkurenci museli bojovat Jiří Kohout a David
Novák z 2. ročníku, Daniel Jacobs ze sexty,
Šimon Krechler z 1. ročníku a Jan Klivan
z kvinty.

Po vyhlášení výsledků jsme se přesunuli
na Florenc, kde jsme rychle nakoupili jídlo
na cestu a vyrazili na dlouhou cestu zpět.
Za všechny zúčastněné bych chtěl poděkovat paní učitelce Janě Morávkové, že nám
umožnila se do této soutěže zapojit a byla
nám oporou.
Radek Tesař
Parlamentní simulace
Dne 27. března se čtyřčlenná skupina
z našeho gymnázia vydala kvalitní autobusovou dopravou do Českých Budějovic.
Důvodem této výpravy byla Parlamentní
simulace, konkrétně simulace poslanecké
sněmovny. Studenti gymnázií Jihočeského
kraje byli rozděleni do politických stran,
které uspěly v loňských podzimních parlamentních volbách. Naši studenti byli rozlosováni tak, že Tomáš Pospíchal bojoval
za stranu SPD, Radek Pavlů za Piráty a Jana
Vacková za STAN. Nebudu mluvit pouze
sám za sebe, když řeknu, že se tato akce
velmi vydařila. Děkujeme, že jsme se mohli
zúčastnit takto skvělé naučné akce.
Radek Pavlů, septima
Turnaj smíšených trojic
V pondělí dne 19. 3. 2018 byl v obou tělocvičnách naší školy odehrán turnaj smíšených trojic v odbíjené – jeden chlapec
a dvě dívky. Tohoto turnaje se zúčastnilo
celkem 11 trojic, převážně z vyššího gymnázia. Trojice byly rozděleny do tří skupin.
Z každé skupiny postoupila první tři družstva do finálových bojů o celkové umístění.
První ze skupin hráli o první až třetí místo,
druzí ze skupin o čtvrté až šesté místo a třetí ze skupin o sedmé až deváté místo. Všichni hráči bojovali statečně, velice kvalitní výkon podávali hráči ve finálových skupinách.
Každý z hráčů si určitě odnesl řadu zážitků.
Na závěr patří poděkování i pedagogům,
kteří tento turnaj organizovali – Martinu
Havlíčkovi, Zdeňce Veverkové a Karlu Chalupovi.
Milan Točík
Velikonoční turnaj v Telči
V pondělí 26. 3. 2018 se dvě družstva
dívek zúčastnila tradičního volejbalového turnaje v Telči. Družstvo A ve složení
S. Šestáková, K. Kovářová, N. Stoklasová,
B. Bubeníková, K. Šimánková a E. Přibylová
obhajovalo loňské prvenství. Podařilo se!!!
Děvčata zvítězila.
Družstvo B se teprve formuje, takže pět
zápasů bylo pro ně tréninkem a sehráváním. Děvčata bojovala a nakonec z 6 družstev obsadila 4. místo (a to jim scházelo
málo k 3. místu!).
Děvčatům děkujeme za úspěšnou reprezentaci a do dalšího turnaje přejeme stejné
úspěchy.
Zdeňka Veverková
Informace o dalších akcích školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv.
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Zápis do 1. ročníku

V pátek 6. dubna
bylo zapsáno do
1. ročníku pro školní rok 2018/2019
36 budoucích prvňáčků, třem dětem
byl povolen odklad
povinné školní docházky. Na závěr zápisu čekala na děti
malá odměna v podobě pamětního
listu, symbolického
klíče od školy a dalších dárků, zejména
psacích potřeb, které jako tradičně věnovala dačická firma PAS-D s.r.o., velkoobchod
školních a kancelářských potřeb, za což velmi děkujeme.
A samozřejmě se velmi těšíme na zářijové setkání s našimi novými prvňáčky ve
třídách I. A a I. B.
Bohumil Havlík, ředitel školy
Žáci 8.B se zúčastnili ANTIFET FESTU
soutěžního festivalu amatérských filmů
Dvě skupiny žáků z 8. B natáčely krátký film o vybraných patologických jevech
dospívající mládeže. Konkrétně se jednalo
o ztvárnění průběhu nemoci bulimie
a o šikanu ve škole. K natáčení žáci využili
prostory naší základní školy, ale také učebny Základní umělecké školy v Dačicích. Při
konečném zpracování nás potrápila technika, ale vše dopadlo ve prospěch krátkých
poučných dokumentů.

Děkujeme za herecký výkon panu řediteli Havlíkovi a dalším herečkám z učitelského sboru. Držíme palce při hodnocení krátkých filmů v pořadatelské základně v Praze
a doufáme, že jedna ze skupin naší školy
postoupí do vyššího kola soutěže.
Zuzana Voldřichová
Velikonoční turnaj
Ve středu 28. března se na naší škole konal již pátý ročník turnaje v kopané a přehazované. Přehazované se zúčastnilo osm
družstev, kopané družstev šest. I letos jsme
hostili sportovce ze základních škol v Budíškovicích, Starém Hobzí a Budče.
Všichni zúčastnění bojovali s největším
nasazením, aby pro své družstvo získali
co nejvíce bodů. Finálový zápas v přehazované spolu svedly hráčky z Budíškovic
a 5. A. V napínavém zápase nakonec vyhrá-

ly páťačky. Ve fotbale se utkala 5. A s hráči
3. ročníku. Páťáci vstřelili vítězný gól pár minut před koncem. Absolutním vítězem se
tedy stala 5. A.
Žáci si tento den užili a většina se už těší
na příští ročník.
Marie Urbánková, Jitka Chvátalová
a Jana Chvojsíková
1. místo na turnaji v Jindřichově Hradci!
Ve středu 4. dubna se dívky 8. a 9. tříd
zúčastnily volejbalového turnaje v Jindřichově Hradci, kde obsadily 1. místo ve své
kategorii.
Ať už samotné zápasy nebo cestu autobusem, kterou zpříjemnily zpěvem sobě
i panu řidiči, si velmi užily. Za tento den získaly pár nových zkušeností, naučily se něco
od protihráčů a také poznaly pár nových
přátel.
Gymnázium vyzvalo naší základní školu
na fotbalový turnaj
Dne 11. 4. 2018 proběhl fotbalový turnaj
v tělocvičně základní školy. Zúčastnilo se 8
týmů z obou škol v jedné společné kategorii. Menší děti překvapily skvělými výkony,
týmy se staršími žáky se utkaly o první příčky výsledné listiny. Konečná vítězná tečka
v náš prospěch nevyšla, ale žáci si společné
sportovní odpoledne užili, všichni odešli
se sladkou odměnou a hlavně bez úrazu.
Těšíme se na další výzvu, kterou tentokrát
proměníme v konečné první místo.
Zuzana Voldřichová
Pohádková škola
Další z akcí pro předškoláky byla středeční Pohádková škola, kterou zorganizovali
vyučující 1. stupně odpoledne 14. 3. 2018.
Děti během ní plnily úkoly na sedmi stanovištích a na závěr dostaly malou sladkou
odměnu.
Výsledky soutěže Velikonoční datlování
2018
Ve středu 11. dubna 2018 byla slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen
nejlepším ukončena soutěž žáků naší školy
v psaní na klávesnici - VELIKONOČNÍ DATLOVÁNÍ. Soutěže se zúčastnilo celkem 79
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
vedla Natálie Antoňů z 5. A. Mezi mladšími žáky si nejlépe vedl Tomáš Krejčí ze
7. A. Nejlepší mezi staršími soutěžícími byl
Dominik Bouda z 8. A.
Všem zúčastněným žákům děkujeme za
jejich výkony a vzornou reprezentaci školy. A gratulujeme, protože díky nim je naše
škola na krásném třetím místě v této ce-

lorepublikové soutěži psaní na klávesnici.
Jitka Krejčí
Další dění na naší škole:
„Den pí“ slaví matematici a fyzici po celém
světě 14. března. Datum vzniklo přesmyčkou prvních tří čísel zápisu π, konstanty,
která se používá k výpočtu obvodu kruhu
a délky kružnice. Naši „Malí technici“ nemohli na takové datum zapomenout, a tak
měřili obvod hodin, skleničky, hrnky a také
pizzu, která byla v závěru slavnostně spořádána. Vzpomněli jsme také, že právě letos
14. března svět přišel o jednoho z nejznámějších vědců Stephena Hawkinga.
Tak jako každý rok vyhlašujeme soutěž
v psaní na klávesnici v disciplíně ZAV HOUBAŘ. K účasti zveme žáky ZŠ a SŠ z Dačic
a okolí. Do soutěže není třeba se přihlašovat předem, výkony jednotlivých účastníků jsou automaticky generovány, pro sestavení výsledkové listiny je pak ale třeba
zaslat kontaktní údaje (jméno, příjmení,
rok narození, bydliště, školu a telefon) na
sko.krejci@seznam.cz. Do předmětu uveďte prosím: DAČICKÝ DATEL 2018. Soutěž
končí 13. června 2018 ve 12:00 hod. Podrobnosti o hře najdete na www.houbar.zav.cz
Případné dotazy ráda zodpoví a na pěkné
výsledky se těší Jitka Krejčí.

Odpoledne s dechovkou
Páteční jarní slunečné odpoledne
6. 4. jsme si zpříjemnili v DPS v Dačicích
poslechem hudby, tancem a zpěvem.
Mladá dechová skupina z Dačic nám
přišla do pečovatelského domu zahrát
známé dechové písničky, které jsme si
společně zazpívali. Tančilo se, zpívalo se
a všude panovala dobrá nálada.
Bylo to příjemně strávené odpoledne.
Děkujeme všem zúčastněným a budeme
se těšit na další taková hudební odpoledne.
Velikonoční koncert
Při příležitosti blížících se Velikonoc se
v DPS v Dačicích konal 27. 3. Velikonoční
koncert. Proběhl pod vedením pana učitele
Mašáta. Koncert nás příjemně naladil na blížící se čas Velikonoc.
Děkujeme.

Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
středisko Dačice
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
a Eliška Mandátová, sociální pracovnice
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Co je nového na Základní škole Komenského

Zápis do prvních tříd naší školy

V pátek 6. dubna proběhl zápis nových
školáčků do naší školy. Letošní zápis do
1. ročníku s názvem „Do školy se sovou
Amoskou a pohádkou“ probíhal tradičně
v budově ZŠ v Bratrské. Budoucí školáci
nám ukázali, co všechno už se naučili: recitovali, zpívali, počítali, kreslili, rozlišovali
barvy, geometrické tvary, předváděli zručnost při navlékání korálků, házení kostkou,
pracovali na interaktivní tabuli.... Sešli se
nám samí šikovní předškoláčci. Na závěr
všichni obdrželi, mimo jiné, dáreček vlastnoručně vyrobený starším „spolužákem“
školy. Ještě připomínáme možnost zapojení do projektu Školáčci, praxí ověřených
přípravných setkání s dětmi a jejich rodiči v prostoru učeben v Bratrské. „Kdo je
připraven, není překvapen!“ Začali jsme
19. dubna.
Den otevřených dveří a Jarní dílna
V úterý 20. března proběhla v ZŠ v Bratrské akce „Den otevřených dveří a Jarní
dílna“. Nejenom předškoláci se přišli podívat s rodiči na prostory školy, pomůcky,
techniku, nasát pohodovou atmosféru naší
školy. Vyzkoušeli si některé činnosti, které
je zanedlouho čekají. Na Jarní dílně si děti
a rodiče mohli společně vyrobit jarní dekoraci, ozdobit perníček či vajíčko, uplést pomlázku... Odpoledne bylo velice příjemně
stráveným společným časem.
Sedmáci na horách
Krásná lyžovačka v Krkonoších. Od 17. do
24. března proběhl lyžařský kurz sedmých
tříd na horské chatě Sedmidolí ve Špindlerově Mlýně. Program byl nabitý. Kromě
výcviku na sjezdových a běžeckých lyžích
měli žáci možnost vyzkoušet a osvojit si

základy jízdy na snowboardu. Na konci každého dne nechyběl večerní program, jehož náplní byly společenské hry, soutěže,
originální vystoupení žáků a nechyběla ani
odborná přednáška. Nutností byl samozřejmě i odpočinkový den, který začal hrami
na sněhu a skončil výšlapem na Moravskou
boudu se sladkou odměnou. Celý týden zakončily závody ve slalomu a běhu na lyžích.
Shrnuto - hory si prostě užili naplno a vrátili
se celí.
Chlapci vyhráli krajské kolo v silovém
čtyřboji. Gratulujeme!
V pondělí 26. března se uskutečnilo krajské kolo v silovém čtyřboji žáků 2. stupně.
Protože máme kondiční posilování i jako zájmový útvar, rozhodli se naši chlapci poměřit síly s konkurencí. Byla to naše již druhá
účast, a tak jsme byli hodně natěšeni. Chlapci předvedli úžasné výkony. Výsledkem bylo
celkové druhé místo v kategorii družstev
v rámci celého kraje. Ještě senzačnější bylo
první místo v kategorii jednotlivců T. Hlavy
a druhé místo J. Lacka. Všem chlapcům blahopřejeme!!!
Prevence rizikového chování
Velmi přínosné bylo pro žáky 7. tříd březnové setkání se dvěma pedagogy a dvěma
dětmi z Dětského domova se školou, střediskem výchovné péče a základní školou
Jihlava.
Do tohoto domova jsou umisťovány
děti (dívky i chlapci) plnící povinnou školní docházku s diagnostikovanou poruchou
chování, kterým byla: nařízena ústavní
výchova, uložena ochranná výchova, uloženo předběžné opatření, nebo jsou zde
dobrovolně. Cílem je náhradní rodinná výchova, reedukace dětí v náhradní rodinné
péči a následně jejich úspěšná integrace do
standardní společnosti a zajištění povinné
školní docházky nebo přípravy na budoucí
povolání. Mgr. Floriánová a Mgr. Honzárek
se svými svěřenci pro naše žáky zajistili
besedu velmi zajímavou. Zkušení praktici
vychází při svých aktivitách z faktu, že informace sdělované dětem prostřednictvím
jejich vrstevníků jsou pro ně přijatelnější,

než mentorování dospělých. Děkujeme.
Žáci osmých tříd navštívili Úřad práce
v Jindřichově Hradci
Správně zvolit své budoucí povolání,
či prozatím ten správný studijní obor na
střední škole, je nelehký úkol každého jedince ukončujícího studium na základní
škole. Tuto důležitou životní volbu se na
naší škole snažíme žákům usnadnit např.
vzdělávacím programem nazvaným „Volba
povolání“, který pro nás každoročně připravuje Úřad práce v Jindřichově Hradci.
Návštěva ÚP žákům osmých tříd poskytla
reálný náhled na možnosti volby a navedla je k postupu, jak vybrat správný studijní
směr pro svou budoucnost.
Želary v Mahenově divadle
V pondělí 26. března se vydali naši osmáci do brněnského Mahenova divadla. Společně zhlédli dramatické zpracování Želary
pod taktovkou Doda Gombára, který jim
přiblížil osudy obyvatel zapadlé horské
vesnice na pozadí druhé světové války a německé okupace. Návštěva krásné historické
budovy divadla byla pro žáky příjemným
zážitkem.
A Parlament nakonec

Školní parlament si pro své spolužáky
z I. stupně nachystal soutěž ve stavění ze
stavebnice Merkur. O titul nejlepších stavitelů se utkalo osm čtyrčlenných týmů.
Jejich snažení zhodnotila nezávislá porota,
kterou tvořili zástupci školního parlamentu. Vítězům gratulujeme! Soutěž zdaleka
není poslední. Další dění můžete sledovat
na našem webu www.zsdacice.eu.
Eva Macků, ředitelka školy

--- inzerce ---
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Zprávy ze ZUŠ Dačice
Krajské hudební klání v Dačicích
Zatímco v jiných pracovních dnech ožívají prostory ZUŠ Dačice až v odpoledních
hodinách, v pátek 23. března tomu bylo
úplně jinak. Od rána se do naší školy začali sjíždět žáci ze základních uměleckých
škol celého Jihočeského kraje v doprovodu svých pedagogů, korepetitorů a rodičů.
Právě v tento den měla ZUŠ Dačice tu čest
hostit účastníky krajského kola soutěže ve
hře na dechové dřevěné nástroje.

nanci naší školy. Patří jim ze strany vedení
ZUŠ velký dík za to, že vytvořili výborné
podmínky pro bezproblémový průběh
soutěže. Tato soutěž byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a Jihočeským krajem.
Poděkování náleží také Městu Dačice, zastoupeném Ing. Karlem Macků a bance
Waldviertel Sparkasse, zastoupené panem
Karlem Geistem za podporu naší školy.
Josef Mochar, ředitel ZUŠ Dačice
Stříbrná stuha putuje do Dačic
Ve dnech 23. a 24. března se v Turnově
konal 5. ročník soutěžní přehlídky pěveckých sborů, s názvem Zpíváme si pro radost. Akce se zúčastnil i náš Červánek pod
vedením sbormistryně Lucie Bártů za klavírní asistence pana učitele Ondřeje Vašaty.
Za pěvecké výkony získali naši mladí zpěváci stříbrné pásmo a byli oceněni za intonačně čistý projev.

Toto krajské klání odstartovalo v devět
hodin fanfárou v sále školy. Právě tady
všechny přítomné přivítal její ředitel Josef
Mochar a poté celou soutěž slavnostně zahájil starosta města Ing. Karel Macků. Celkem 130 soutěžících žáků a přibližně stejný
počet dospělých jasně svědčí o rozsahu
a významu akce. Celou budovou se nesly
tóny zobcových a příčných fléten, klarinetů,
hobojů, fagotů a saxofonů. Nejlepší mladí
muzikanti z jižních Čech měřili své síly za
přítomnosti patnáctičlenné poroty.
Výkony všech soutěžících byly na vysoké
úrovni. Žáci naší školy se v krajské konkurenci rozhodně neztratili. V kategorii do
dvanácti let obsadila druhé místo Dorota
Mátlová ve hře na zobcovou flétnu pod vedením pana učitele Richarda Šedy, stříbrná
příčka náleží i Jonáši Stachovi v kategorii
do sedmnácti let ve hře na klarinet, Filipu
Novákovi v kategorii do deseti let ve hře
na fagot a Natálii Novotné v kategorii do
sedmnácti let ve hře na saxofon. Všichni tři
posledně jmenovaní jsou žáky pana učitele
Tomáše Holického. Nezbývá než poblahopřát těmto žákům za skvělé výkony a jejich
učitelům za přípravu. Zvláštní poděkování
patří i našim korepetitorům Vendule Nekulové a Ondřeji Vašatovi.

Do přípravy a organizace této rozsáhlé
akce byli zapojeni téměř všichni zaměst-

Bronzoví, stříbrní a zlatí dechaři
ZUŠ Vítězslava Nováka v Jindřichově
Hradci hostila 26. března krajské kolo soutěže ve hře na dechové žesťové nástroje.
Všichni žáci naší školy, kteří se ho zúčastnili,
dosáhli vynikajících výsledků. Josef Čudlý,
Martin Uchytil a Antonín Anděl obsadili
3. místa ve svých kategoriích ve hře na trubku, Patrik Svoboda obsadil ve své kategorii
2. místo ve hře na baryton, Adam Vaněk
vyhrál svou kategorii ve hře na trubku a Pavel Prkna nejenže vyhrál svoji kategorii ve
hře na trubku, ale postoupil do ústředního
kola.
Další úspěch našich pěveckých sborů
Ve středu 4. dubna se ve Strakonicích
uskutečnila Krajská postupová přehlídka
školních dětských pěveckých sborů. Kvítek
si ze Strakonic odvezl pamětní list, stříbrné
pásmo a zvláštní cenu poroty za hlasovou
kulturu.
Klavírní seminář Milana Dvořáka 6. dubna 2018
Příležitost zahrát si v Praze na semináři jazzového klavíristy a skladatele Milana
Dvořáka měly studentky ZUŠ Dačice Anna
Doležalová a Tereza Čurdová. Spolu s dalšími mladými klavíristy ZUŠ z celé České
a Slovenské republiky zahrály skladby z
nově vydané notové publikace Milana Dvořáka „Hrajeme, hrajeme“, kterou vydalo
Hudební nakladatelství Českého rozhlasu.
Český rozhlas byl zároveň i organizátorem
celé akce, která se uskutečnila v koncertním
sále ZUŠ Taussigova v Praze 8.
Za výše uvedené úspěchy patří poděkování nejen žákům ZUŠ Dačice, ale také
učitelům, sbormistrům, klavírnímu doprovodu, korepetitorům, členům Kruhu přátel
Dačického dětského sboru a všem, kteří se
na výchově našich žáků a organizačním zajištění akcí podílí.
Josef Mochar, ředitel ZUŠ Dačice

Novinky na ZŠ, Dačice,
Neulingerova 108
Olympijský víceboj
V letošním školním roce se naše škola
účastní akce „Rozhýbejme české děti“ pod
hlavičkou Sazky – Olympijský víceboj.

Při této akci procházíme jednotlivými
disciplínami, kterých je celkem osm. Přes
zimu jsme absolvovali „vnitřní disciplíny“:
Hluboký předklon, T-Běh, Postoj čápa, Skok
z místa, Sedy-lehy, Hod basketbalovým míčem. Čekají nás ještě venkovní disciplíny:
Běh na 60 m a tzv. Zátopkův běh na 500 m.
Školní kolo ve zpěvu a recitaci
Dne 10. 4. proběhlo na naší škole školní
kolo ve zpěvu a recitaci.
V pěveckých kategoriích zvítězili: J. Nix,
E. Moravcová, A. Dvořáková, T. Lojková.
V jednotlivých kategoriích recitační soutěže zvítězili M. Šťastný, N. Jičínská, A. Dvořáková, T. Lojková.
Všichni žáci předvedli skvělé výkony. Těšíme se na příští rok.

Exponát měsíce

Tabulka o vybírání mostního mýta přes
řeku Dyji v Dačicích z roku 1570
Dřevěná tabulka se stříškou dokládá
existenci mostu a vybírání poplatku za jeho
přejezd. Obsahuje tento nápis:
Léta 1570 od mostu města Dačic. Kdo chce
přes něj potahem a nákladem jeti, má dáti
na opravu mostu 1 krejcar, od půl vozu aneb
saní půl krejcaru. Kdo by pak mimo most dole
jel, není povin od mostu nic dáti. Kdo by pak
takovou povinnost nedal, bude pokutován.
Pro lepší toho jistotu pečeť městskú jsme
přitisknout dali. Actum ut supra.
Purkmistr města Dačic.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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Dačický Domeček informuje
9. 5. 2018 oslava Dne matek v Baby Clubu
Ve středu 9. 5. 2018 od 9:00 do 11:00 hodin oslavíme v BABY CLUBU Den matek společným tvořením našich nejmenších špuntů s jejich maminkami.
19. 5. 2018 tanečně pohybová soutěž Roztančená kostka cukru
V sobotu 19. 5. 2018 proběhne již 3. ročník tanečně pohybové
soutěže Roztančená kostka cukru ve sportovní hale v Dačicích.
Je to takový malý svátek pro naše děti, které navštěvují aerobní
kroužky, protože jde o soutěž, která je završením celoroční snahy
a píle a sejdou se zde všechny naše skupiny.
Přijďte obdivovat choreografie, kostýmy, hudbu i šikovnost nejen našich dětí, ale i týmů, které se sjedou z celého blízkého i dalekého okolí. Slavnostní začátek v 10:00 hodin, vstupné dobrovolné.
Rozlučkové schůzky
Květen je měsíc, kterým končí pravidelná zájmová činnost všech
kroužků. Je to období rozluček a zároveň plánování roku dalšího,
aby se děti mohly těšit na příští rok.
Červen je určen pro plánování prázdninových aktivit –
pobytových a příměstských táborů, které jsou nedílnou a velmi
oblíbenou činností našeho Domečku. Již nyní musíme s lítostí říci
všem, co se nestihli přihlásit, že oba dva běhy příměstský táborů
a malý běh pobytového tábora na Dolním Radíkově jsou obsazeny.
Šanci přihlásit se na tábor do Dolního Radíkova mají ještě děti ve
věku od 10 let, na tomto běhu je několik míst volných. Jsme velmi
rádi, že se dětem s námi líbí, což dokazují opakovanými návraty na
tábory. Nutno říci, že nejde pouze o místní děti, ale sjíždí se k nám
děti z celé republiky, za což jsme rádi.
OKÉNKO DO DAČICKÉHO DOMEČKU
Mažoretkové kroužky
Děvčata se do činnosti letos pořádně obula a ke klasickým tréninkům společných skupin a sóloformací si přidala ještě baletní
a gymnastickou průpravu. Jejich píle začíná přinášet ovoce již na
prvních soutěžích, kterých se zúčastnila.

Přelomový víkend mezi březnem a dubnem byl pro ně velice náročný. 31. 3. 2018 se se svými sestavami zúčastnila soutěže v České
Lípě, odkud si přivezla 4x zlato, 3x stříbro a 1x bronz. Po náročném
dni a noci putovala děvčata 1. 4. do Kolína, kde se předvedla v plné
své kráse a opět ukořistila 4x zlato, 2x stříbro a 2x bronz.
Malá pauza a už v sobotu 7. 4. následovala Kvalifikace CMA v Jihlavě.
Zde se prezentovaly všechny mažoretkové skupiny, včetně těch
nejmenších ratolestí. Děti, které s mažoretkovým sportem teprve
začínají, si mohly na vlastní kůži vyzkoušet stát na stupínku vítězů.
Pod vedením trenérek Zuzky Kuchtové a Soni Novákové vybojovaly
prvenství se skladbou Maková panenka. Právě u těchto nejmenších
dětí je důležitá podpora rodičů a věříme, že ti na ně byli patřičně
hrdi. Další prvenství patřila kategorii děti - sólo baton se skladbou
Cars, kadetkám profi - defilé baton se skladbou Santovo spřežení
a kadetkám profi - pódiová formace baton se skladbou Hotel Transylvania. Juniorky v kategorii profi - pódiová formace baton si ob-
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hájily krásné druhé místo se skladbou Red Riding Hood. Seniorky
v kategorii profi - classic defilé baton získaly prvenství se skladbou
Classic a v profi - pódivých formacích baton opět zlato za skladbu
jablko sváru.
Soutěžní sezóna teprve začala a my přejeme všem dívkám hodně štěstí, energie a podpory ze stran rodičů i kamarádů. Všem našim trenérkám, jimiž jsou Nikola Krebsová, Zuzka Kuchtová, Soňa
Nováková, Lenka Hronová, Bára Zimmelová, přejeme hodně trpělivosti, elánu a vzájemného porozumění. Souhra a zapálení se
pro stejnou věc jsou tím hlavním, co spojuje tým a holkám to letos
opravdu klape.
Co dodat závěrem. Držíme palce a děkujeme!
Aerobní kroužky
I dětem z aerobních kroužků nastalo období, kdy se mohou
prezentovat na soutěžích nebo pódiových přehlídkách. Prvním
společným veřejným vystoupením byla aerobní soutěž Pódiových
skladeb a tanečních formací, pořádaných AET Lena J. Hradec. Této
soutěže se zúčastnilo všech pět aerobních skupin rozdělených podle věku. Nejmladší skupina Pomněnky se prezentovala se skladbou Nevěsty a umístila se na krásném třetím místě. Jejich trenérka
Dana Syrovátková byla na své svěřenkyně právem hrdá. Skupina
Sněženek se skladbou Sombrero de baile si vybojovala druhé místo, které na tváři trenérky Kristiny Ličkové vykouzlilo úsměv. Nejvíce je v letošním roce zastoupena věková kategorie dětí ve věku
8 - 10 let. Vzhledem k jejich velkému počtu jsou dívky rozděleny
do dvou skupin. První skupina Sedmikrásek zazářila na stepech
se skladbou Teenagers a přivezla si zlaté medaile. Druhá skupina
Sedmikrásek se skladbou Mexičanky obsadila třetí místo, které si
vybojovala i nejstarší skupina Slunečnic se skladbou Řidičky autobusu. Ty v letošním roce za sebou zanechaly profi tým K. Řečice,
což dívky dohnalo k slzám. A musím říci, že jako trenérka této skupiny jsem slzičku utrousila také.
Sobota 7. 4. pak patřila Pódiovým skladbám v M. Budějovicích,
kam vyjely pouze tři nejstarší skupiny. Odtud jsme si přivezli dvě
třetí místa, spoustu zážitků a zkušeností. I aerobním kroužkům přejeme úspěšnou soutěžní sezónu.
Šárka Švorcová trénovala skupiny Sedmikrásek do konce roku,
a protože ji čekají milé mateřské povinnosti, ujala se role trenérky
Martina Maxová, bývalá členka nejstarší skupiny Slunečnic. Šárka
byla pro aerobní kroužky velkým přínosem, a tak se s ní budeme
nerady loučit. Ale takový je život, plný změn a překvapení. Stejně
jako na Šárku Švorcovou, tak i na Anetu Švarcovou, která byla naši
trenérkou v minulých letech a která náš tým posílila i při loňské
Roztančené kostce cukru, budeme rády vzpomínat. Šárce i Anetě
děkujeme a přejeme jim pohodový život na mateřské dovolené.
Váš Domeček
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Kde: Pod Lipkami na Palackého náměstí
Za deštivého počasí v KD Beseda

sobota 12. května 2018
9:00 až 11:00 h
Férová snídaně
Férová snídaně je celorepublikový piknikový happening
na podporu pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
Ti za své kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo
zaplaceno a jejich rodiny nemohou žít důstojný život.
Díky zapojení do fairtradových družstev mají lepší
výkupní ceny, pěstují šetrněji k životnímu prostředí
a jejich děti se mohou vzdělávat.
Férová snídaně je příležitost, jak strávit příjemné dopoledne
s kamarády, rodinou nebo sousedy.
Naskládejte si do košíku fairtradové lokální
i bio dobroty a přidejte se!
www.ferovasnidane.cz - www.facebook.com/nazemicz
www.fairtrade.cz

Noc kostelů
25. května 2018
Zveme Vás na přednášku Martina Holíka na téma „Nebojím se
také proto, že věřím aneb věcné
povzbuzení do všedních dnů na pozadí současných trápení naší země
i světa“.
Kostel sv. Antonína Paduánského v Dačicích od 19:30 hodin.
Mons. Ing. Martin Holík je
český katolický kněz (Brno 1960),
vystudoval elektrotechnickou fakultu na VUT v Brně (1984).
Na kněze byl vysvěcen po desetiletém studiu ve skryté části mlčící církve tajným biskupem Stanislavem Krátkým 13. prosince 1987.
V roce 1995 založil křesťanské Radio Proglas, jehož je dodnes jednatelem a ředitelem.
Je také spoluzakladatelem křesťanské televize Noe (2005) a jejím
druhým hybatelem (do roku 2012).
Pětatřicet let se věnoval výchově a vedení dětí a mladých lidí,
ponejvíce ve středisku Radost, za totality skrytě působícím pod
hlavičkou rekreačního družstva. Po sametové revoluci byl farářem v Brně-Žebětíně a Kohoutovicích (1992-1995), v současnosti je
23. rokem kaplanem ve farnosti u svatého Augustina v Brně. Je členem mediální rady brněnského biskupství. V posledních letech klade důraz na propojování médií v rukách křesťanů. Dne 15. září 2010
byl papežem Benediktem XVI. jmenován kaplanem Jeho Svatosti
s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore.
www.martinholik.cz, FB: omartinholik, TW: omhol
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Do týmu aktuálně hledáme nové kolegy na tyto pozice:

Obsluha balícího
centra
Požadujeme
ZŠ/SOU vzdělání
uživatelská znalost PC
dobrý zdravotní stav
manuální zručnost
vlastní automobil

Nabízíme

práci v mezinárodní společnosti
možnost kariérního růstu
výkonností prémie
týden dovolené nad rámec zákona
svoz na pracoviště zdarma
práci ve 3-směnném provozu
13. plat

Kontrolor/ka
kvality
Požadujeme
SŠ vzdělání
praxi na obdobné pozici
znalost práce s měřidly
uživatelská znalost PC
vlastní automobil
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Pouť smíření:
Zaniklé vesnice nejsou němé
V sobotu 12. května 2018 se pod výše uvedeným názvem
uskuteční již 10. setkání českých a rakouských poutníků.
Cílem poutě je společně se modlit za usmíření ran minulosti
a za požehnání pro region na pomezí dvou zemí.

.Federal-Mogul

Valvetrain s.r.o.,
Strojírenská 160, 380 01 Dačice

Pouť smíření začne v 10:00 h v kostele v rakouské obci Reingers. Z hraničního přechodu Nová Bystřice-Grametten po hlavní
silnici B5 do obce Illmans, na začátku obce odbočit vlevo a pokračovat až do Reingers. Po zahájení poutě v kostele se přejde do
muzea „Heimatstube“, kde bude virtuální „procházka“ po Romavě
před jejím zničením komunistickým režimem. Pak bude následovat
pěší putování Rakouskem do obce Radschin, délka cesty nepřekročí 10 km.
Ve 14:30 h začne v obci Radschin u statku rodiny Röschlových
(GPS 48°56’39.420”N, 15°11’34.985”E) další část poutě – modlitba
u kříže na státní hranici. Pak se půjde v procesí do Čech do míst,
kde stávala vesnice Romava. Nebyla to malá vesnice, za Rakousko-Uherska v ní žilo téměř čtyři sta obyvatel.
V Romavě bude v 15:00 h mše svatá na místě, kde bývala kaple
Nalezení svatého Kříže. Termín poutě smíření připomíná, že právě
začátkem května bývala v Romavě pouť. Po mši svaté bude příležitost k besedování a vzpomínání.
K programu poutě je možno se připojit v kterékoli části. Upozornění: z české strany je do Romavy zakázán vjezd motorových vozidel, příjezd do obce Radschin je nejlépe po Rakousku.
Srdečně zvou karmelitáni z Kostelního Vydří společně s přáteli
z Rakouska i Česka.
Jan Jelínek

Výrobce sacích a výfukových ventilů
do spalovacích motorů
přijme pracovní pozice

Operátor/ operátorka ve výrobě

Požadavky:
• Vzdělání technického směru
• Schopnost pracovat v třísměnném provozu
• Zodpovědnost a spolehlivost

--- inzerce ---

Další informace:
• Obor pracovní činnosti: automobilový průmysl
• Nástup: dle dohody
• Místo výkonu práce: Dačice
Nabízené benefity:
• Osobní prémie, týmová prémie
• Příspěvek na stravování
• Na kulturu, sport, relaxaci poskytujeme FlexiPassy
• Příspěvek na penzijní připojištění, mimořádná
prosincová prémie
• Dovolená navíc

Jedná se o 8 hodinové směny vždy od
11:00 do 19:00 h. Příjemný pracovní kolektiv, dobré finanční ohodnocení. Možná spolujízda s ostatními spolupracovníky ze Slavonic.
Nástup možný od půlky května.
Zájemci volejte na číslo 778 517 979.

--- inzerce ---
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na koupališti ve městě Zwettl
Hledáme kuchaře a servírky/číšníky

--- inzerce ---

Pokud vás naše nabídka oslovila,
napište nám, prosím,
na e-mail: marie.zavodska@federalmogul.com,
nebo volejte na tel. 383 131 330,
nebo si na vrátnici společnosti vyzvedněte
a vyplňte žádost uchazeče o zaměstnání.

Nabízíme sezónní práce
(květen – září) v Rakousku

www.dacice.cz

Zprávy z Dačického okénka
Dačické okénko nezahálí ani v novém roce a zúčastnilo se
již mnoha akcí. Dlouhou dobu klienti okénka trénovali na
vystoupení v podobě módní přehlídky na ples Dačického
Zvonečku, kde po vystoupení jeho účastníci měli možnost
si výrobky, které sami klienti prezentovali, zakoupit. Velice
děkujeme všem, co nás podpořili nejen potleskem, ale také
zakoupením našich výrobků.

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek:
12. 5. 2018 - Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů od 10:00 h
po celý den
30. 4. - 13. 5. 2018
• Memoriál Ivana Kopečka na 2x120 HS, 30. ročník, manželské
a smíšené dvojice
• Memoriál Jaroslava Kadrnožky na 2x 120 HS, 22. ročník, dvojice
muži, ženy
• Memoriál Oty Fišera a Rudy Kieslinga 2x60 HS, 3. ročník, dvojice
(dospělý + dítě do 15 ti let)
Memoriály probíhají na kuželně TJ ve všední dny 17:00 – 21:00 h
víkendy 14:00 – 21:00 h.

Další pro nás velice důležitou akcí byla návštěva místního domova s pečovatelskou službou, kde jsme společně s jejími klienty přivítali jaro lidovými písničkami a tancem. Děkujeme, že jsme mohli
strávit krásné dopoledne v příjemném prostředí, paní vedoucí DPS
Marii Cimbůrkové.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Šárce Kopřivové,
která zavítala k nám do STD a naučila nás novou techniku – šití
z filce, Dačickému muzeu a Zdravému městu Dačice, které nám
dává možnost účastnit se krásných akcí jako je např. Velikonoční
jarmark, Fórum zdravého města či Jarní škola.
Všem velký dík a těšíme se na další spolupráci!
Za Dačické okénko Eva Nováková

Postup kuželkářů do první ligy
Je dobojováno. Letošní mistrovskou sezónu ukončil tým
od Dyje u svého největšího soupeře na postup, ve Vyškově.
I když bylo první místo jisté, náš tým chtěl udržet svou letošní neporazitelnost. Pomoct jim k tomu mělo i 22 dačických
fanoušků.
Úvod obstarala dvojice Petr Žahourek, Milan Kabelka. Petr v duelu s Jirkou Trávníčkem tahal od prvních hodů za „kratší konec provazu“. Vyústila z toho prohra 562:589. Milan naopak chytl v závěru
sezóny formu a tentokrát to i se štěstím odnesl Tomáš Procházka.
Výhra 576:573 znamenala důležitý bod pro další vývoj utkání.
Pavel Kabelka s Pepou Brtníkem, přes svůj rozpačitý vstup do
zápasu, nakonec své soupeře Luďka Rychlovského, kterého střídal
Josef Touš, a Edu Vargu porazili 568:541 respektive 586:544.
Náskok před závěrečnou rundou byl tedy 44 kuželek. Do ní
nastoupil Jirka Němec s Karlem Novákem. Jirka přišel o svou letošní
neporazitelnost s Radimem Čuříkem až v posledních hodech.
Nutno ale říct, že si za svůj výkon nic jiného nezasloužil. Těsná
prohra 565:568 tak dala domácím šanci na obrat. Karel odehrál
se zraněním jen 60 hodů. Střídající Dan Kovář nehrál po absenci
v několika zápasech vůbec zle, ale stáhnout náskok Petra Pevného
se mu nepodařilo. Další prohra 565:572 sice znamenala bod pro
Vyškov, ale celkový součet vyzněl pro Dačice.
S bilancí 20 výher a 2 remíz postoupil náš tým do první ligy, což
byl i předsezónní cíl. Děkujeme všem věrným fanouškům za přízeň
a povzbuzování a těšíme se příští sezónu na viděnou.

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

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
5. 5. 2018 žáci, 9:30 h Dačice - Trhové Sviny
6. 5. 2018 dorost, 10:00 h Dačice - Jistebnice
12. 5. 2018 muži KP, 17:00 h Dačice - Protivín
13. 5. 2018 dorost, 10:00 h Dačice - Soběslav
26. 5. 2018 žáci, 9:30 h Dačice - Soběslav
26. 5. 2018 muži KP, 17:00 h Dačice - Olešník
27. 5. 2018 dorost, 10:00 h Dačice - Týn nad Vltavou
Oddíl volejbalu:
KP ženy
2. 5. 2018 v 17:30 h Dačice – TJ Slavoj Ledenice, na kurtu u haly
16. 5. 2018 v 17:30 h Dačice – SKP České Budějovice B
23. 5. 2018 v 17:30 h Dačice – Hluboká nad Vltavou B
(při nepřízni počasí v městské hale)
Oddíl SPV:
Nenáročné cvičení pro muže i ženy každé pondělí od 20:00 h
v Sokolovně. Zdravotní cvičení žen každé úterý a čtvrtek od 19:30
h v Sokolovně.

Svaz tělesně postižených Dačice
uspořádal na začátku dubna besedu v pečovatelském domě
s panem doktorem Štroblem o krásách a plavbě po moři v Chorvatsku. Beseda byla doplněna krásnými snímky o přírodě, ale
i plavbě po moři.
Pan doktor nám vyprávěl příhody, které se staly po dobu jeho
pobytu. Všem 40 hostům, kteří přišli, se beseda líbila a těší se na
další jeho vypravování.
V měsíci květnu zveme své členy na výlet osobními auty Stonařov, Brtnice, Příseka, kde navštívíme výstavu autíček.
Dále své členy zveme do hájovny pana Tůmy ve Slavonicích k odpolednímu posezení.
František Stejskal,
předseda organizace

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: 5/2018, ročník sedmý
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Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
distribuce zdarma
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www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU
Kulturní dům Beseda
2. května, středa, 19:30 h
Eva Pilarová
Koncert. Vstupné 350, 300 a 250 Kč, sleva na
SeniorPas.
18. května, pátek, 19:00 h
Bosé nohy v parku
Divadelní představení, agentura Harlekýn,
hrají: R. Hrušínský st., V. Freimanová, A. Linhartová, R. Mácha.

Kino Beseda
4. května, pátek, 19:00 h
AVENGERS: INFINITY WAR, akční, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
6. května, neděle, 19:00 h
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA, komedie, 2D
česky, vstupné 110 Kč
9. května, středa, 19:00 h
FAKJŮ PANE UČITELI 3, komedie, 2D
český dabing, vstupné 120 Kč
11. května, pátek, 19:00 h
AVENGERS: INFINITY WAR, akční, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
13. května, neděle, 19:00 h
PEPA, tragikomedie, 2D
česky, vstupné 110 Kč
16. května, středa, 19:00 h
HASTRMAN, romantický thriller, 2D
česky, vstupné 110 Kč/ členové FK 90 Kč
20. května, neděle, 19:00 h
TAXI 5, akční, 2D
české titulky, vstupné 110 Kč
23. května, středa, 10:00 h
BAJKEŘI, komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč
25. května, pátek, 19:00 h
DEADPOOL 2, akční, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
27. května, neděle, 19:00 h
PLANETA ČESKO, přírodopisný, 2D
česky, vstupné 100 Kč
30. května, středa, 19:00 h
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA, komedie, 2D
česky, vstupné 110 Kč

Městská knihovna
25. května, pátek, 18:00 h
Lenka Doležalová a Tomáš Čech - MISTŘI
ČR V AUTOSTOPU
Přijďte se seznámit s Mistry ČR za rok 2016
a dozvědět se podrobnosti, jak vše probíhá
a o čem toto stopování celé je. Vstupné
dobrovolné.
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Městské muzeum a galerie
do 20. května
Vyhnaní. Uprchlíci 1914 - 1919
Italsko-česká výstava k 100. výročí ukončení
I. světové války. Osudy italských uprchlíků
u nás.

Katolický dům
a RC Křižovatka
9. května, středa, 17:00 h
Proč děti zlobí
Přednáška S. Dokulilové

24. května až 10. června
Barevná paleta
Výstava prací absolventů výtvarného oboru
ZUŠ Dačice. Doprovodné akce: ZUŠ OPEN
24. 5. Od 14:30 do 16:00 h. Komentované
prohlídky výstavy s Václavou Zamazalovou
24. 5. v 10:00 h., v neděli 27. 5. v 10:00
a v 15:00 h. Derniéra výstavy v neděli
10. června v 16:00 h.

13. května, neděle, 15:00 h
Den matek
Vystoupení dětí s programem pro maminky,
babičky a jejich rodiny. Občerstvení zajištěno.

do 10. června
Malé kalendárium osobností
Připomínka výročí významných osobností
regionu. Výstavní chodba.

30. května, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček

13. května, odjezd 8:40 h z vlak. nádraží
Jarní vycházka na Čeřínek u Jihlavy
Vlakem do Kostelce a Dolní Cerekve a odtud
pěšky v doprovodu Ing. M. Slavingera, znalce
přírody na Čeřínku. Zpět vlakem do 17:00 h.
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h.

27. května, neděle, 15:00 h
80. let Katolického domu v Dačicích
Přednáška s projekcí Bc. Miloslava Tůmy
o historii Katolického domu Dačice.

Pravidelné akce:
PO a ČT 8:00 až 11:30 h: Dopoledníček
- klubík pro rodiče s dětmi
ÚT 16:00 až 17:00 h: Setkání nad Biblí
ÚT 16:00 až 17:00 h: Káčko S
ST 17:30 až 18:30 h: Cvičení pro zdraví
ČT 16:00 až 17:30 h: Káčko
ČT 16:00 až 18:00 h: Otevřená herna
NE 9:30 až 11:30 h: Stolní tenis pro veřejnost

