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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím aneb každý má právo na vzdělání
Chodíš rád do školy? To je otázka, kterou v dětství někteří z nás považovali za
provokaci. Dnes, když se nad tím zamyslíme, tak školní léta patřila k těm nejhezčím v životě a z nabytých vědomostí těžíme dodnes.
Každý má právo na čicích opravdu každý najde ve školce místo
vzdělání a je to prá- pro své dítě. Správnost našeho rozhodnutí
vo, které je dokonce o navýšení kapacity potvrzuje i 111 zapsazakotvené v Listině ných dětí pro školní rok 2018/2019, a to
základních práv a svo- včetně dětí, které potřebují asistenci. Před
bod. Ne náhodou námi je ještě spousta práce, než se v září
jsem tuto větu použil potkáme v nové školce, ale věřím, že se to
i v názvu projektu, díky kterému se nám díky mým kolegům podaří.
V současnosti prověřujeme možnost zřípodařilo a stále daří poskytovat předškolní
vzdělání téměř všem dětem, jejichž rodiče zení autobusové zastávky před ZŠ B. Němchtějí, aby navštěvovaly Mateřskou školu cové. I když rada všemi hlasy odmítla souvislost mezi počtem přihlášených dětí na
Dačice.
Na začátku mého působení ve funkci sta- jednotlivé školy a existencí zastávky, rozrosty se nám pomocí vyjednané výjimky hodli jsme se, že zjistíme, jestli je možné
od krajské hygienické stanice podařilo na- tuto zastávku zřídit. Samozřejmě se nabízí
výšit kapacitu všech pracovišť. Už tenkrát otázka: Co dál? V dalším kroku řešíme doale bylo jasné, že se jedná pouze o dočasné statečnou kapacitu našich základních škol.
řešení, a tak jsme podali žádost o dotaci, V této chvíli máme podané žádosti o dotaci
díky které dnes roste nová budova školky na přístavbu Základní školy v Komenského
Za Lávkami. Řečí čísel to znamená, že pů- ulici a já doufám, že budeme stejně jako
vodní kapacita této školky byla 56 dětí, díky u mateřské školy úspěšní. Dostupnost kvavýjimce se zvýšila na 75 dětí a po dokonče- litního vzdělání patří k prioritám Dačic, proní školky zde najde své místo až 96 žáčků. tože jak jsem psal v nadpisu mého článku,
Už bez potřeby jakékoli výjimky. Navíc každý má právo na vzdělání. O tom jsem
jedna třída bude přizpůsobena pro děti přesvědčen.
Karel Macků, starosta
do tří let věku. V praxi se dá říci, že v Da-

sobota 16. 6. 2018
areál zbrojnice (ul. Tyršova, Dačice)
Program:
14:30 Slavnostní nástup s praporem
14:45 Přivítání hostů a občanů
15:00 Projevy hostů
15:30 Ocenění hasičů
15:45 Požehnání zbrojnice
16:00 Slavnostní fontána
Po programu bude následovat
prohlídka zbrojnice pro veřejnost
Pojďte se starostou na kus řeči
Kde? tentokráte v Hotelu Stadion
Kdy? 22. 6. od 17:00 h.

Dačice mají přívětivý úřad
Město Dačice má třetí nejpřívětivější úřad v Jihočeském kraji. Soutěž Přívětivý úřad vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR
a třetí příčku získalo město v kategorii obcí s rozšířenou působností. Ocenění převzali starosta Karel Macků a tajemník Zdislav
Páral v prostorách Národního archivu v Praze z rukou náměstka ministra vnitra Petra Mlsny.
„Toto ocenění nám udělalo samozřejmě velkou
radost. Chtěl bych však zdůraznit, že jde především
o uznání dlouhodobé soustavné práce celého
týmu dačické radnice a městského úřadu, ale i samotných obyvatel města. V konkurenci více než
sto padesáti obcí jde o skvělý výsledek,“ uvedl starosta Karel Macků.
Přívětivý úřad je soutěží, která mapuje stav otevřenosti obecních
a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných
služeb v nadstandardní kvalitě. Úřady jsou hodnoceny z hledisek
dostupnosti, transparentnosti a komunikace.
Z každého kraje v ČR byly oceněny tři nejpřívětivější úřady. V kraji
Jihočeském se na prvním místě umístil Český Krumlov, druhé místo
náleží Táboru. V rámci České republiky se absolutním vítězem stal
Magistrát města Liberce, druhým Městský úřad Žďár nad Sázavou
a třetím Magistrát města Prostějova.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Slovo místostarosty
Na dubnové radě jsme, mimo jiné, projednávali pracovní e-mail ředitele Základní školy B. Němcové v Dačicích pana
Mgr. Havlíka. Obrátil se na nás (i na všechny zastupitele) s žádostí o zřízení autobusové zastávky v ul. B. Němcové v Dačicích.
I když nepovažujeme zvolenou korespondenci za ideální nástroj komunikace, přesto panovala shoda radních a tento bod byl
zařazen do programu rady města.

Důvodem napsání e-mailu od pana Havlíka byly dotazy rodičů,
zda by nebylo možné, aby ranní autobusy zastavovaly také přímo
před touto školou - z debaty s rodiči předškolních dětí vyplývá, že
rozhodujícím kritériem při volbě školy, je právě autobusová zastávka přímo u školy.
Rád bych se k tématu vyjádřil, protože jsem dostal za úkol zjistit
možnosti zřízení autobusové zastávky v ul. B Němcové. Co se týče
bezpečnosti docházejících dětí, myslím, že cesta do obou škol je
bezpečná. To, že v případě vzniku zastávky přímo před ZŠ v ul.
B. Němcové, bude cesta bezpečnější a komfortnější, s tím se ale
ztotožňuji. Myšlenka je, že ranní autobusy by projížděly ul. Jirás-

kova, ul. Antonína Dvořáka, ul. B. Němcové (výstup dětí do ZŠ
B. Němcové a Gymnázia Dačice), dále ul. Komenského (výstup dětí
do ZŠ Komenského u pizzerie) a přes ul. Sokolská, ul. Bratrská na autobusové nádraží. Téma zaznělo i na dopravní komisi, která se neusnesla na doporučení/nedoporučení zřízení zastávky. Důvodem
proti byl hlavně argument, že při příjezdu více autobusů, se budou
v ul. B Němcové a ul. Komenského tvořit kolony, kde mezi nimi budou stát vozidla rodičů s dětmi. Filosofie dnešní a budoucí doby
je ale upřednostňování veřejné dopravy před osobní a zklidňování
(zpomalování) dopravy ve městech. Klást větší důraz na upřednostňování chodců. Možná právě tímto dojde ke snížení počtu
osobních vozidel, která vozí jednotlivce do školy.
Zatím se bavíme v teoretické rovině, protože bude zadána studie
pro dopravního inženýra, který se pokusí navrhnout autobusovou
zastávku, aby odpovídala normám. Dalším krokem bude projednání studie s dopravním inženýrem Policie ČR. Dále jednání s ČSAD
a fa. Štefl tour, zda při prodloužení trasy dojde i ke zvýšení jízdného
a o kolik. Na celou věc se musíme podívat ze všech úhlů a poté se
přiklonit k nejlepšímu řešení.
Miloš Novák, místostarosta

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

Rada města na své 107. schůzi konané
25. 4. 2018 mimo jiné:
• schválila Roční plán zlepšování Zdravého
města Dačice a MA21 na rok 2018 a vzala
na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého
města Dačice a MA21 za rok 2017,
• schválila zadání úkolů k řešení ověřených
priorit z Fóra Zdravého města Dačice
a MA21 ze dne 19. února 2018,
• schválila zařazení akce na projektové
práce s názvem „Kanalizace a vodovod
Hostkovice a Lipolec“ do rozpočtu města
Dačice na rok 2018,
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele projektové dokumentace
akce s názvem „Kanalizace a vodovod
Hostkovice a Lipolec“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila rozpočtové opatření č. 8/2018
v těchto objemech: příjmy 540.743,42
Kč, výdaje 3.768.816,42 Kč, financování
3.228.073,00 Kč,
• vzala na vědomí výsledek hospodaření
města za I. čtvrtletí roku 2018: přebytek
rozpočtu ve výši 10.928.796,40 Kč, financování celkem ve výši -10.928.796,40
Kč, z toho: splátky jistin přijatých úvěrů
a půjček -583.500,00 Kč, změnu stavu
prostředků na účtech -9.002.209,54 Kč,
operace, které nejsou příjmy/výdaje
-1.343.086,86 Kč,
• schválila smlouvu o propagaci při výrobě
knihy „Rudolf Prekop, Martin Mlynarič,
Jiří Müller, Michal Stehlík: Kříže v krajině“
se společností ARBOR VITAE SOCIETAS
s. r. o.,
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• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nivy
v Dačicích – 6. kolo, v k. ú. Dačice, p. č.
2271/185,
• schválila vyhlášení 5. kola veřejné nabídky na prodej částí pozemků p. č. 2271/6
a 2271/166 (komerční) v k. ú. Dačice o přibližné součtové výměře 1409 m2 za kupní
cenu ve výši 1.100 Kč/m2,
• schválila z důvodu havarijního stavu přímé zadání stavebních prací „Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou – Lipolec u Dačic“ firmě TRASKO
BVT, s. r. o., Vyškov s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.428.659,40 Kč bez
DPH a termínem realizace od 1. 6. 2018
do 15. 7. 2018,
• schválila poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 8.000 Kč pro Společnost telčské místní dráhy na realizaci
projektu Parní léto 2018,
• schválila zapojení se do projektu Sluneční energie, voda v krajině, vegetace:
nová metodika vzdělávání pracovníků
městských úřadů a inovace školní výuky
k tématu efektu hospodářských zásahů
na regionální klima.

bídkovou cenou 2.895.895,37 Kč bez DPH
a s termínem dokončení do 10. 10. 2018,
• schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem
„Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice
a Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín“ a uzavření smlouvy
o dílo s vítězným účastníkem společností
STRABAG a. s., Praha s nabídkovou cenou
3.309.464,00 Kč bez DPH a s termínem
dokončení do 27. 9. 2018,

Rada města na své 108. schůzi konané
2. 5. 2018:
• schválila výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kanalizační sběrač Toužín“ a uzavření smlouvy
o dílo s vítězným účastníkem společností
ZVÁNOVEC a. s., České Budějovice s na-

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Rada města na své 109. schůzi konané
10. 5. 2018 mimo jiné:
• schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000 Kč Československé obci legionářské, z. s. na obnovu památníku chlumeckých občanů, kteří zahynuli 23. 5.
1945 při sběru munice,
• schválila rozpočtové opatření č. 9/2018
v těchto objemech: příjmy 288.603,00 Kč,
výdaje 288.603,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• schválila v kompetenci valné hromady řádnou účetní uzávěrku společnosti
Technické služby Dačice s. r. o. za rok
2017 (hospodářský výsledek – zisk ve výši
259.029,46 Kč) a dále rozpočet společnosti na rok 2018.

se sejde na svém 23. zasedání
20. 6. 2018 od 17:00 h
ve velkém sále KD Beseda.
Hlavním bodem programu bude
schválení závěrečného účtu za rok 2017.

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 21. dubna 2018 přivítal starosta města Karel Macků společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni nové občánky. Přivítány byly děti: Tereza Bartoňová, Tomáš Kohout, Daniel Hartman, Anna Přibylová, Adéla Papežová, Valérie Kudrnová a Tomáš
Žahourek.

Rodáci a přátelé Dačicka

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

na pátek 15. 6. 2018 od 17:00 h
do restaurace 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.
Představení začíná v divadle v 19:00 h.
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!

Poděkování

Děkujeme touto cestou rychlé záchranné službě Dačice za obětavost při oživování našeho tatínka, dále pak p. místostarostovi Bc. M. Novákovi a v neposlední řadě
pohřební službě p. A. Procházky za velmi
důstojné vypravení pohřbu.
Také děkujeme všem, kteří doprovodili
p. Zdeňka Kulíka na jeho poslední cestě
a svou účastí se snažili zmírnit naši bolest.
Rovněž děkujeme za květinové dary.
Rodina Kulíkova
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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 432 členů.
PŘIPRAVUJEME:
Cyklostezka Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín - stezka povede z Niv k zahrádkářské kolonii pod Gšventnerovým rybníkem. Byla podaná žádost o dotaci v rámci
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Dne 4. 5. 2018 byla naše žádost o příspěvek
schválena a obdržíme tak 85 % uznatelných
nákladů, což je 2.872.000,00 Kč. Realizace
červen – září 2018
• Zateplení MŠ Dolní Němčice – realizace
červen – září 2018
• Kanalizační sběrač Toužín – realizace
červenec – říjen 2018
• Zateplení bytového domu čp. 209 - realizace červen – červenec 2018
• Zateplení bytového domu čp. 211 – realizace červenec – září 2018
• Přístavba Městské knihovny Dačice –
realizace červenec – říjen 2018
• Modernizace výtahu školní jídelny ZŠ
B. Němcové – realizace červenec – srpen
2018
REALIZUJEME:
Výstavba MŠ Za Lávkami – stavba je
zastřešena a zakryta, probíhají převážně
technické instalace uvnitř objektu, dochází
k osazení výplní otvorů, začínají práce na
parkovišti a chodníku
Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček – III. etapa – probíhá
úprava hráze rybníka, v rámci první části
rekonstrukce (tj. od ulice Hradecká po křižovatku s ulicí Na Peráčku) probíhá odtěžování stávajících vrstev a probíhá pokládka
podkladních vrstev pod komunikaci, v této
části jsou hotové rozvody VO a trubek pro
optickou síť
Autobusová čekárna Lipolec – plánované dokončení je v červnu 2018
DOKONČILI JSME:
Lávka Velký Pěčín – bylo osazeno samotné těleso lávky a ocelové konstrukce,
byla upravena svodidla a provedeny terénní úpravy
Cykloplácek v lesíku – byla dokončena
výstavba, byl osazen provozní řád, 5 ks laviček a odpadkové koše
Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda
– byl vydlážděn interiér, bylo osazeno zařízení vzduchotechniky, bylo instalováno
venkovní únikové schodiště a byly osazeny
nové venkovní dveře
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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Dávky nemocenského pojištění
V tomto vydání Dačického zpravodaje se zaměříme na nemocenské a ošetřovné
- dávky nemocenského pojištění.
• od 31. kalendářního dne: 66 % denního
Nemocenské pojištění
vyměřovacího základu
Účast na nemocenském pojištění mají
osoby v zaměstnaneckém poměru, jejichž • od 61. kalendářního dne: 72 % denního
vyměřovacího základu
měsíční příjem z tohoto pracovního poměOšetřovné
ru je vyšší než 2.500 Kč. Další podmínkou
Na ošetřovné má nárok zaměstnanec
je výkon práce na území ČR. U osoby, která pracuje na základě dohody o provedení (OSVČ nemá nárok), který nemůže pracovat
práce, vzniká povinná účast na nemocen- z důvodu, že musí:
ském pojištění, pokud vykonává práci na • ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo
území ČR a pokud její příjem v kalendářním
měsíci byl vyšší než 10.000 Kč. OSVČ se mo- • pečovat o zdravé dítě mladší 10 let,
protože školské nebo dětské zařízení
hou k nemocenskému pojištění přihlásit
bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidedobrovolně na základě podání přihlášky.
mie, jiné nepředvídané události), dítěti
Nemocenská
byla nařízena karanténa, nebo osoba,
Pokud je účastník nemocenského pojiškterá jinak o dítě pečuje, sama onemoctění uznán praktickým lékařem práce neněla.
schopným, má nárok na nemocenskou od
Nárok na ošetřovné na dítě zaměstnanec
15. kalendářního dne trvání jeho dočasné
pracovní neschopnosti do konce dočasné nemůže uplatnit, pokud již druhý z rodičů
pracovní neschopnosti, maximálně však uplatnil nárok na peněžitou pomoc v ma380 kalendářních dnů počítaných od vzni- teřství nebo rodičovský příspěvek. Pokud
ku dočasné pracovní neschopnosti. Po ale tato osoba onemocněla, utrpěla úraz,
dobu prvních 14 kalendářních dnů je za- nastaly u ní situace zákonem stanovené,
městnanec (nikoli OSVČ) zabezpečen ná- porodila nebo jí byla nařízena karanténa,
hradou mzdy, kterou poskytuje zaměstna- a proto nemůže o dítě pečovat, tak zaměstvatel podle zákoníku práce. Náhrada mzdy nanec může nárok na ošetřovné uplatnit.
Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejnáleží za pracovní dny, a to při dočasné
pracovní neschopnosti od 4. pracovního déle 9 kalendářních dnů. U samoživitelek
dne (při karanténě od prvního pracovního a samoživitelů, kteří mají v trvalé péči asdne). O placení prvních 3 dnů nemocen- poň jedno dítě ve věku do 16 let, které neské se stále diskutuje. Prozatím jsou první ukončilo povinnou školní docházku, činí
3 dny pracovní neschopnosti nehrazené. podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních
Poživateli starobního důchodu nebo inva- dnů.
Výše ošetřovného činí 60 % denního vylidního důchodu pro invaliditu 3. stupně se
nemocenské vyplácí od 15. kalendářního měřovacího základu.
Více informací o dávkách nemocenského
dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
(karantény) po dobu nejvýše 70 kalendář- pojištění naleznete na https://www.mpsv.
ních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí cz/cs/7.
V dalším vydání Dačického zpravodaje se
pojištěná činnost.
zaměříme na další dávky nemocenského poVýše nemocenské
• od 15. kalendářního dne: 60 % denního jištění.
Lada Štěrbová, sociální pracovnice
vyměřovacího základu

Antifetfest poprvé v Dačicích
Antifetfest 2018 je název amatérské filmové soutěže. V Dačicích proběhl nultý
ročník obvodního kola této celorepublikové soutěže.
Do soutěže se zapojily základní škola v ulici B. Němcové s dvěma snímky a se třemi
snímky Gymnázium.
V Kině Beseda proběhlo
4. května vyhodnocení a ocenění účastníků
soutěže:
KATEGORIE ZŠ
1. místo - film „V zajetí bulimie“
2. místo - film „Šikana“
KATEGORIE SŠ
1. místo - film „Proměna“
2. místo - film „Výhra nebo prohra“
3. místo - film „Závisláci pod lupou“.
Děkujeme všem žákům a studentům za

účast a přejeme jim hodně štěstí v celostátním kole, které se bude konat v Praze
20. září 2018 v kině Světozor.
Ilona Brabencová, koordinátorka
Zdravého města Dačice
Úřední den insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci červnu
2018 bude dne 15. 6. 2018 v době od 8:00
do 12:00 h. Úřední den insolvenčního
správce Mgr. Miroslava Ambrože bude
dne 8. 6. 2018 v době od 8:30 do 13:30 h.
Insolvenčního správce najdete na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

www.dacice.cz

„Cykloplácek OPEN“ – pořádně nadupaná akce

Právě opravujeme

Cykloplácek – nová sportovní lokalita nad dačickým fotbalovým stadionem
v „lesíku“ otevřela první květnovou neděli (6. 5. 2018) svou pomyslnou bránu.
možná nebezpečnější trať si nevyžádala
další zapojení zdravotníků. Každý z jezdců absolvoval tento úsek bez výraznějších
problémů, a proto bylo možné krátce po
17 h vyhlásit výsledky a předat ceny těm
nejlepším a nejstatečnějším.
Kategorie špunti (6-9 let): 1. místo Luděk Fabeš, 2. místo – Jan Bartušek, 3. místo
– Marek Šulista
Kategorie děti (10-14 let): 1. místo - Tomáš Krejčí, 2. místo - Lukáš Němec, 3. místo
V rámci akce „Cykloplácek OPEN“ byl - Filip Přikryl
oficiálně otevřen cyklistický park, ve kteKategorie holky: 1. místo – Adéla Kubálrém najdou vyžití - na pumptracku či single ková, 2. místo – Zuzana Kadrnožková
tracku - ti nejmenší bikeři, občasní cyklisté
Kategorie kluci (15 a více let): 1. místo
i elitní jezdci. Minulé měsíce proměnily část – Jakub Dvořák, 2. místo – Vojtěch Bartoň,
lesíku k nepoznání – z temného a leckdy až 3. místo – Patrik Matoušek
děsivého místa, které mnohdy poskytovaKategorie Elita: 1. místo – Alexandr
lo azyl některým jedincům balancujícím Demo Sidor, 2. místo – Přemysl Mikolášek,
na hraně společnosti, má být v budoucnu 3. místo – Dominik Štolba
příjemné místo pro setkávání sportovců
Kategorie pumptrack (sólo): 1. místo
každého věku. To vše v dokonalé symbióze – Jan Tetiva, 2. místo – Ondřej Kadrnožka,
s ostatními slušnými návštěvníky lesíku.
3. místo – Matěj Trojan
Uspořádání otevíracího závodu coby
Kategorie nejmladší závodník jedoucí
upozornění na novou tvář lesíku bylo na- obě tratě – Mikuláš Šťastný
snadě. Slunečné počasí přilákalo na CykloCykloplácek OPEN přinesl dramaticplácek téměř tři desítky natěšených závod- ké okamžiky, dojemná vítězství, bolavé
níků v celkem 6 kategoriích (špunti, děti, pády, odřeniny, ale především úžasnou
holky, kluci, elita a závodníci jedoucí pouze atmosféru, okamžiky upřímného štěstí
na pumptracku). K doslova heroickým vý- a nevšední sportovní zážitek pro všechny
konům doháněla závodníky velmi slušná účastníky i přihlížející. Je proto na místě
skupina diváků a fanoušků. Vůbec nejmlad- poděkovat všem, kteří za touto akcí stojí –
ší závodník hlásil při registraci rok narození Město Dačice, KD Beseda, Technické služby
2012, ten „nejstarší“ pak rok 1983.
Dačice s.r.o., Městská policie Dačice, VinoPrvní část závodu znamenala jízdu na téka – Luboš Strachota, SDH Strmilov, Cyk55m dlouhém pumptracku – tedy na nevy- lo-sport Petr Kuňkal, zdravotnice Českého
zpytatelném oválu s boulemi a klopenkami červeného kříže, ZŠ Komenského a v nepouprostřed parku. Každý závodník absol- slední řadě samotní stavitelé Cykloplácku
voval celkem 2 jízdy, kdy se do celkového – Adam Zich a především pak Alexandr
pořadí započítával pouze lepší čas – ten Demo Sidor. Velmi symbolicky to byl právě
byl měřen na setinu přesnou elektronic- poslední jmenovaný, který zvládl zajet oba
kou časomírou. V rámci této části závodu úseky vůbec nejrychleji.
promluvily do programu také přítomné
Děkujeme všem zúčastněným a přejeme
zdravotnice, které ošetřily několik drob- Cykloplácku jen samé světlé zítřky a jeho
ných oděrek a šrámů, každý závodník však aktivním uživatelům co nejméně pádů
nakonec do cíle dojel.
a karambolů!
Druhá část závodu vyzvala jezdce k 150m
Martin Šťastný, vedoucí odboru
dlouhému sjezdu single tracku. Pocitově
dotací a investic

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 416 sledujících.
DOKONČILI JSME:
Oprava budovy občanské komise
v Prostředním Vydří - jednalo se o úpravy
dispozic objektu.
PROBÍHÁ:
Opravy objektů - započali jsme práce
na opravách těchto objektů ve vlastnictví
města Dačice: budova občanské komise
Borek - objednána oprava fasády; budova
občanské komise Hostkovice - objednána
oprava fasády a oprava elektroinstalace.
Oprava fasády objektu čp. 1/I Palackého nám. - bude provedena oprava
v rozsahu jihovýchodní fasády (z Palackého
nám.) a fasády věže, a dále pak odvětrání
obvodového zdiva celého objektu čp. 1/I.
Ve veřejné zakázce byla jako nejúspěšnější
vyhodnocena nabídka firmy Stavební huť
Slavonice. Realizace bude probíhat bez
omezení provozu městského úřadu, a to od
května do září t.r.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava chodníků podél silnice
III/4088 v Chlumci - předmětem stavby
bude oprava chodníků v celkové délce
164,54 m a 76,00 m v místní části Chlumec.
Oprava bude spočívat ve výměně betonových obrub, provedení nových konstrukčních vrstev a nové finální vrstvy z betonové zámkové dlažby. Termín realizace bude
červenec - září letošního roku.
Oprava místní komunikace k vlakové
zastávce v Malém Pěčíně - předmětem
stavby bude oprava komunikace, která
zahrnuje vyrovnání povrchu, položení 50
mm asfaltobetonového recyklátu a finální
obrusnou vrstvu ACO 11 tl. 40 mm. Rada
města na svém 107. zasedání vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby. Termín
realizace bude červenec - září letošního
roku.
Oprava lávky přes řeku Moravská
Dyje - po posouzení stavu lávky připravujeme na základě mykologického posudku
opravu dřevěných částí lávky, která spočívá
v odstranění ložisek dřevokazných hub, odstranění poškozených dřevěných dílů lávky
a jejich nahrazení novými a opatření celé
dřevěné konstrukce lávky ochranným nátěrem. V březnu 2018 bylo vypsáno výběrové
řízení na výběr zhotovitele stavby. Veřejná
zakázka však byla zrušena, protože nebyla
podána žádná nabídka. Lávka bude znovu
posouzena a navržen nový způsob opravy,
který bude odrážet její aktuální stav. Předpoklad realizace - r. 2019.
(red)

Den dětí v dačickém kině
Jak už se v našem kině pomalu stává tradicí, tak i letos jsme připravili malou filmovou oslavu Mezinárodního dne dětí.

Ta se bude konat v pátek 1. června 2018
od 18:00 hodin. Pro děti i dospělé bude
připravena projekce animovaného dobrodružství Hledá se princezna, které nás za-

vede do světa statečných rytířů, krásných
princezen a zlých čarodějů.
Pro všechny děti máme také drobný sladký dáreček. Dětské vstupenky pak budou
zařazeny do slosování o filmové i nefilmové ceny. Tak přijďte, těšíme se na vás v Kině
Beseda.
Milan Krotký,
Kino Beseda
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Činnost na úseku zákona o přestupcích za rok 2017
V roce 2017 se Odbor vnitřních věcí a Komise k projednávání přestupků města Dačice zabývaly celkem 235 přestupky.
Z tohoto počtu jich bylo 58 pravomocně projednáno, 115 odloženo, 18 postoupeno jiným správním orgánům a 44 přestupků
bylo převedeno ke zpracování do roku 2018.
Komise pravomocně projednala celkem 56 přestupků,
z toho:
• 1 přestupek proti
pořádku ve státní správě vyskytující se
na více úsecích státní správy (úmyslné
uvedení nesprávného nebo neúplného
údaje správnímu orgánu);
• 6 přestupků proti veřejnému pořádku

(rušení nočního klidu, neoprávněné zabrání veřejného prostranství);
• 39 přestupků proti občanskému soužití (šlo především o jiné hrubé jednání,
schválnosti, drobná ublížení na zdraví,
vyhrožování újmou na zdraví a urážky na
cti);
• 10 přestupků proti majetku (šlo především o krádeže, poškození nebo zničení
cizího majetku, přisvojení si cizí věci ná-

Rozkvetlé Dačice 2018
Město Dačice vyhlašuje 7. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken,
balkónů, teras, lodžií, předzahrádek či okolí domu. Soutěž probíhá od 1. června
do 31. srpna. Výsledky budou vyhlášeny nejpozději do 30. září.
přístupných míst, soutěžící doručí vyplněnou přihlášku na Infocentrum Dačice nebo
ji zašle elektronicky na kultura@dacice.cz,
během trvání soutěže může každý soutěžící poslat max. 3 fotografie dokumentující
květinovou výzdobu, hodnocena bude barevnost, nápaditost, kompoziční uspořádání a estetické hledisko. Úplné znění pravidel
je k dispozici na městském webu nebo na
Na výherce v každé kategorii čekají pou- Infocentru Dačice, a to společně s přihláškázky na odběr zahradnického zboží a po- kou.
třeb v hodnotě: 1. místo 1.500 Kč, 2. místo
Zasílané fotografie budou zveřejněné na
1.000 Kč a 3. místo 500 Kč.
webových stránkách města, jména výherců
Soutěžíme v kategoriích:
budou po skončení soutěže uvedena v in• rozkvetlé okno/balkón v rodinných do- formačních médiích města Dačice.
mech
V případě, že zájemce o soutěž nemá
• rozkvetlé okno/balkón v bytových do- možnost pořídit fotografie rozkvetlých
mech
oken a zahrad, stačí zavolat na tel. č.
• úprava předzahrádky/okolí domu
384 401 275 nebo 384 401 289, rádi za vámi
Ze soutěžních pravidel: soutěž je určena s fotoaparátem přijedeme.
pro obyvatele Dačic a místních částí, květiNaděžda Mastná, vedoucí odboru
nová výzdoba musí být viditelná z veřejně
kultury a cestovního ruchu

"

"

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

Přihláška do soutěže Rozkvetlé Dačice 2018

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

V Dačicích dne............………………….

podpis …………………………………

Svým podpisem dávám Městu Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO 00246476, souhlas
se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce za účelem organizování této
soutěže a k případnému uveřejnění mého jména a příjmení v tisku a internetových stránkách
Města Dačice ve spojitosti s touto soutěží. Souhlas uděluji na dobu trvání soutěže a na dobu
1 roku od jejího ukončení a jsem oprávněn/a ho kdykoli odvolat.
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lezem).
Odbor vnitřních věcí pravomocně projednal 2 přestupky podle zvláštních předpisů. Jednalo se o porušení dle zákona
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání.
Bohumír Böhm,
předseda Komise k projednávání
přestupků města Dačice

První zookoutek
na Dačicku otevřen
V neděli 22. dubna proběhla oslava
„Dne Země“ s koníky v Malém Pěčíně.
Program proběhl za krásného slunného počasí a byl velmi bohatý. Započal otevřením
historicky prvního zookoutku
pro děti. V zookoutku si mohly děti pohladit kůzlátka, morčátka, králíčky atd. Děti si dále užily jízdu na koních či
s pony expresem, vyzkoušely různé soutěže a zaskákaly si na skákacím hradu. Pro zájemce byly připraveny ukázky jezdeckého
umění členů JCMP, exkurze do stáje JCMP,
ukázka práce koní na oprati, skok ve volnosti, westernové ježdění, přirozená komunikace s koněm, komentovaná přehlídka
plemen a jízda na koních a ponících. K vidění byla také malá výstava zemědělské techniky. Zkrátka zábavy bylo víc než dost pro
malé i velké. Oslava „Dne Země“ se za hojné
účasti velmi vydařila a děkujeme všem organizátorům za výbornou přípravu. Akce se
konala ve spolupráci se Zdravým městem
Dačice a MA21.
Ilona Brabencová, koordinátorka
Zdravého města Dačice

Vydávání pasů ve
zkrácených lhůtách
Od 1. 7. 2018 mohou občané žádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených
lhůtách, a to:
do 24 hodin pracovního dne
• za 6000 Kč - převzetí pouze na Ministerstvu vnitra
• občané mladší 15 let za 2000 Kč - převzetí
pouze na Ministerstvu vnitra
do 5 pracovních dnů
• za 3000 Kč
• občané mladší 15 let za 1000 Kč
Doba platnosti dokladů je 10 let, u občanů mladších 15 let 5 let.
Jitka Hubatková, správní oddělení

www.dacice.cz

Rekonstrukce lávky pro pěší
ve Velkém Pěčíně
Z důvodu zhoršení technického stavu původní lávky ve
Velkém Pěčíně, ke kterému došlo v posledních letech, bylo
nutné začít pracovat na přípravách a posléze samotné rekonstrukci této lávky.
Projekt na rekonstrukci vypracovala brněnská společnost PRIS
spol. s r. o. Nová lávka byla navržena jako ocelová, s konstrukcí
o jednom poli, která je nesena dvěma hlavními ocelovými nosníky. Mostovka je pak tvořena ocelovými plechy, které jsou opatřeny nášlapnou vrstvou s protiskluzným povrchem. Lávka je nesena
stávajícími opravenými podpěrami. Celková délka lávky činí 15,4
metrů, délka přemostění (vzdálenost mezi podpěrami) činí 13,6 m
a průchodná šířka je cca 1,5 m. Váha konstrukce je zhruba 8 tun.
Loňský rok proběhla soutěž na výběr zhotovitele, kterou vyhrála společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. Stavební práce byly
zahájeny bez prodlení v září 2017. Přes zimní období byla stavba
z důvodu klimatických podmínek pozastavena a stavební práce
pokračovaly od jara roku 2018. V rámci rekonstrukce bylo zbudováno veřejné osvětlení přilehlého přechodu pro chodce a obnoveno
vodorovné značení na vozovce. Na výše uvedené osvětlení bylo
požádáno Městem Dačice o finanční podporu z grantu Jihočeského kraje. Stavba byla dokončena v dubnu 2018 s celkovými náklady
na stavbu cca 1,7 mil. Kč. Akce byla plně hrazena z rozpočtu Města
Dačice.
Na závěr bych rád poděkoval pracovníkům společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o. a ostatním zúčastněným za velmi dobře odvedenou práci.
Miroslav Štefl, odbor dotací a investic

Letní soutěž s první kostkou cukru
Jsou vaše děti závislé na mobilním telefonu a na procházku se jim nechce? Zkuste spojit obojí! Zúčastněte se společně
naší hry s mobilní aplikací „Skryté příběhy“!
Hra začíná v centru Dačic,
vede kolem železniční trati,
starého hřbitova a základních škol, prochází kolem
koupaliště, a dále přes čtvrť
Peráček do zámeckého parku. Cíl je u pomníku kostky
cukru.
Pokud odpovíte během
procházky na všech sedm
otázek, nabídne vám aplikace u pomníku kostky cukru možnost udělat si selfie
s jednou z postav skrytého
příběhu.
Jak získat odměnu?
Zašlete nám na e-mailovou adresu info@dacice.cz do 30. 9. 2018
fotografii a jméno postavy příběhu, se kterou jste se vyfotili
a odměna z našeho infocentra vás nemine! Fotografii můžete pořídit kdekoliv v Dačicích - fantazii se meze nekladou.
Jak hru stáhnout?
Do chytrého telefonu s OS Android nebo iOS si stáhněte ZDARMA aplikaci Skryté příběhy. Trasa v Dačicích se jmenuje PRVNÍ
KOSTKA CUKRU. Doporučujeme si předem doma stáhnout trasu
i s mapou. V terénu už nebudete připojení k internetu potřebovat.
Zasláním fotografie na naši e-mailovou adresu souhlasíte se
zpracováním vašich osobních údajů.
Spoustu zábavy s „První kostkou cukru“
přeje Infocentrum Dačice.

Peklo v novém kabátě
S koncem měsíce dubna si vás dovolujeme informovat
o ukončení stavebních prací na rekonstrukci části sklepních
prostor Kulturního domu Beseda. Známé „Peklo“ bylo rozšířeno o další dvě klenuté místnosti pro veřejnost o výměře
téměř 130 m2 a prostory zázemí. Společenské prostory budou sloužit jako klub pro pořádání divadel a kulturních představení, vzhledem ke svému vybavení poslouží i jako prostory k pronájmu pro pořádání soukromých akcí.

Příjemné klima podzemí zajištuje mimo stylového klenutí s několika možnostmi osvětlení především osazená větrací jednotka
s rekuperací tepla, která plní funkci komfortního větrání i teplovzdušného cirkulačního vytápění či chlazení prostor. Podlaha je
vydlážděna betonovou dlažbou, klenby jsou očištěny od zbytků
původní omítky, v celém prostoru je rozvedena nová elektroinstalace. Sklepení je od venkovních prostor odděleno novými protipožárními a zvukotěsnými dveřmi s panikovým kováním.
Kdo pamatuje kamenné nepravidelné schody s nízkým stropem
vedoucí k baru, nechť si je uchová v paměti. Jak se říká, cesta do
pekla je dlážděna dobrými skutky, v našem případě je dlážděna
novými cihlami, které speciální povrchovou úpravou získaly patinu
původních materiálů starého sklepení. Schody byly osazeny níže,
čímž byla získána potřebná podchodná výška. Rovněž podlaha
v původním baru byla o 15 cm snížena, což nejen opticky zvětšilo
prostor. Vzhledem ke kapacitě osob, které nový klub pojme, bylo
nutné zajistit druhý požární únik. Z toho důvodu bylo zbudováno
nové betonové schodiště obložené kamennou dlažbou vedoucí z klubu do dvora KD Beseda. Schodiště je, stejně jako původní
sousedící garáž, uzavřeno dubovými dveřmi. Ze dvora nově vede
lehké ocelové schodiště do zahrady ZŠ Neulingerova, umožňující v případě požáru únik z objektu tímto směrem. Schodiště je ze
strany školy opatřeno brankou s koulí, není tedy třeba se obávat
nechtěného odchodu dětí ze školní zahrady.
Koncem června bude po osazení nábytkem dokončena elektroinstalace. V současné době probíhají projekční práce a akustické
výpočty za účelem pořádání hudební produkce a provozu baru,
který by měl dostat pravidelnou otevírací dobu s obsluhou.
Stavbu realizovala společnost STATUS stavební a.s., celkové náklady činí zhruba 3 mil. Kč. Akce, jejíž realizace probíhala od listopadu 2017 do dubna 2018, byla plně hrazena z rozpočtu Města
Dačice.
Tereza Marešová, odbor dotací a investic

VEŘEJNÁ NABÍDKA
na prodej volné bytové jednotky č. 422/13
v domě čp. 422/V, ul. Dlouhá v Dačicích
včetně id. podílu ve výši 81/2379 na společných částech domu
a id. podílu ve výši 146/2379 na pozemku p.č. 2429/148 v k.ú. Dačice

Lhůta pro podání žádostí: 1. 6. 2018 do 12:00 h
Datum konání aukce: 4. 6. 2018 v 17:00 h
Základní kupní cena: 1.500.000,00 Kč
Více informací na www.dacice.cz
nebo na MěÚ Dačice, odbor správy majetku
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Radnice dostane nový kabát
Budova Staré radnice, tedy budova čp. 1/I na Palackého nám. v Dačicích, je renesanční stavbou z roku 1559. V minulosti došla změn a přestaveb. V roce 1945
a dále pak v 70. letech proběhla obnova sgrafitové fasády. Poslední významnou
proměnu prodělala budova na začátku 21. století, kdy proběhla kompletní obnova
s navrácením stavby do původní funkce městské radnice. Vzhledem ke svému historickému významu je budova nemovitou kulturní památkou vedenou v rejstříku
kulturních památek, zároveň je umístěna v Městské památkové zóně Dačice.
Stav sgrafitové fasády, jak vyplývá z re- tace z programu Regenerace městských
staurátorského průzkumu a záměru, který památkových rezervací a městských pasi nechalo město Dačice zpracovat, vyka- mátkových zón, ze které je možné získat
zuje závady, které je doporučeno vhodným až 50 % z uznatelných nákladů potřebrestaurátorským způsobem odstranit. Pro- ných na opravu památky. Tato dotace
vedena tedy bude v letošním roce I. eta- byla městu přidělena ve výši 450.000 Kč
pa opravy fasády, která zahrnuje opravu z celkových nákladů, které dle uzavřené
a restaurování části sgrafitové fasády na bu- smlouvy o dílo s firmou Stavební huť Sladově čp. 1/I, konkrétně jihovýchodní fasády vonice s.r.o. budou činit 1.222.221,00 Kč vč.
(čelní část budovy) a fasády věže. Zároveň DPH. Práce byly zahájeny na konci května
bude provedeno odvětrání obvodového a potrvají do září tohoto roku.
Monika Nováková,
zdiva celé budovy.
vedoucí odboru správy majetku
Město Dačice požádalo o přidělení do-

V Dačicích jsme piknikovali
Na více než 170 místech po celé České republice se v sobotu uskutečnil piknik
na podporu fairtradových, ale i lokálních pěstitelů. Letos se přidaly také Dačice,
kde akce proběhla současně s Farmářskými a řemeslnými trhy v sobotu 12. května.

Podporu fair trade vyjádřilo více než 50 lidí.
V Kancnýřově sadu si pochutnávali na fairtradové
kávě či čaji a doma napečených buchtách z fairtradového cukru a kakaa. Nechyběly ani vajíčka, sýry, mléko
či med od místních farmářů. Společným
piknikem lidé vyjádřili podporu pěstitelům
a pěstitelkám ze zemí Afriky, Asie a Latinské
Ameriky zapojeným do systému fair trade.
Ten jim umožňuje uživit se vlastní prací za
důstojných podmínek, neboť za svoji práci
dostávají spravedlivě zaplaceno. Své plodiny pěstují s ohledem na životní prostředí
a jejich děti mohou chodit do školy.
Piknik s názvem Férová snídaně se koná
vždy druhou květnovou sobotu na Světový
den pro fair trade a lidé, kteří se ho účastní,
tak dávají najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje.
Více informací o akci je k dispozici na
městském webu v záložce Zdravého města
Dačice.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města Dačice
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Online prodej
vstupenek
V červnu loňského roku jsme spustili nový rezervační systém pro prodej
vstupenek. Můžete si zde rezervovat
vstupenky na veškeré kulturní akce
v KD Beseda a na představení Kina
Beseda. Rezervační systém najdete na
adrese rezervace.dacice.cz.
Po necelém roce fungování systému můžeme konstatovat, že se povedl. Funguje
bez problémů a troufáme si říci, že k oboustranné spokojenosti.
Dosud bylo možné si vstupenky pouze
online zarezervovat, a poté jste si je museli osobně vyzvednout na Infocentru nebo
v kině. V této online době ale trochu málo.
Proto jsme se rozhodli službu rozšířit.
Chvíli to trvalo, ale došli jsme zdárně do
cíle. Nyní můžeme konečně nabídnout ONLINE PRODEJ vstupenek. Stačí si vybrat akci
a vstupenky si zaplatíte přímo na našem
rezervačním systému. Už nemusíte nikde
vyzvedávat tištěné vstupenky. Po zaplacení
Vám přijdou do e-mailu. Dále je jen na Vás,
zda si je doma vytisknete nebo se u vstupu
prokážete vstupenkou v mobilu. U vstupu
pořadatel sejme čtečkou QR kód vstupenky
a dozví se, zda nebyla zkopírována nebo již
použita.
Jsme rádi, že jsme opět o krok dále a doufáme, že naše služby využijete. Tak můžete
začít nakupovat. Co takhle třeba na festival
Dačická kostka? Těšíme se na viděnou.
Markéta Přikrylová,
oddělení kulturních aktivit

Změny ve svozu papíru
a plastů od domu

Změny u občanských
průkazů

Od května letošního roku došlo k navýšení četnosti svozu plastů, v červenci se změní ve všech místních částech
termíny svozu papíru - uvedené již odráží svozový kalendář, který si mohou
příznivci výpočetní techniky stáhnout
na webových stránkách města (www.
dacice.cz) v sekci „Komunální odpady“.

Přicházejí prázdniny a s nimi změna
zákona o občanských průkazech.

Pro ostatní zájemce je jeho listinná podoba k dispozici
• na infocentru (Palackého nám. 1, Dačice),
• na odboru životního prostředí (ul. Krajířova 27, Dačice I. patro, kancelář č. dv. 116),
• v sídle svozové společnosti FCC Dačice,
s.r.o. (ul. U Stadionu 50, Dačice).
O zaslání svozového kalendáře lze
požádat rovněž na e-mailové adrese:
odpady@dacice.cz.
Případné dotazy zodpoví: Jaroslav Horák, MěÚ Dačice - (384 401 281, e-mail:
odpady@dacice.cz nebo FCC Dačice, s.r.o.
- ( 384 420 001)
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Od 1. 7. 2018 bude možné za poplatek
vydat občanský průkaz ve zkrácených lhůtách:
do 24 hodin pracovního dne
• za 1000 Kč - převzetí pouze na Ministerstvu vnitra
• občané mladší 15 let za 500 Kč - převzetí
pouze na Ministerstvu vnitra
do 5 pracovních dnů
• za 500 Kč
• občané mladší 15 let za 300 Kč.
Standardní doba pro vyhotovení občanského průkazu zůstává 30 dní od podání
žádosti.
Všechny občanské průkazy budou nově
vydávány s kontaktním čipem. Dosavadní
občanské průkazy bez čipů zůstávají v platnosti.
Doba platnosti těchto dokladů je 10 let,
u občanů mladších 15 let 5 let.
Jitka Hubatková, správní oddělení

www.dacice.cz

Pošesté

Již pošesté jsme na jaře, stejně jako v předchozích letech,
objeli všechna města senátního obvodu a na podvečerních
setkáních diskutovali s příchozími.
Ne, že bych trpěl nějakým deficitem setkávání s občany, spíše
naopak. Přesto se mi zdá, že každoroční přímo z mé iniciativy vyvolané možnosti hromadných diskusí a výměny názorů jsou oboustranně prospěšné a užitečné.
Debaty s občany, kteří sami ze svého vlastního zájmu přijdou na
setkání se senátorem, bývají totiž zpravidla trochu jiné, než jsou
například diskuse na akcích, kam je člověk jako host pozván nebo
třeba nezávazné hovory s kamarády u piva. Letos jsem se postupně v Polné, Telči, Třešti, Dačicích, Jihlavě, Brtnici a Slavonicích setkal
s desítkami lidí a musím říci, že z jejich zájmu o politiku a přehledu
jsem byl potěšen.
Přestože jsem za fungování našeho parlamentu zpravidla nebyl
příliš chválen, v některých případech se mi zdálo, že lidé více než
dříve začínají uvažovat o tom, koho a proč v budoucnu volit a věty
typu, že chodit k volbám nemá cenu, jsem zaslechl minimálně.
Právě fungování Poslanecké sněmovny a Senátu, fungování
parlamentní a zastupitelské demokracie bylo totiž až překvapivě
na více místech jedním z hlavních témat našich setkání. Kdyby se
tedy v budoucnu ukázalo, že přese všechny další starosti v práci,
v rodině nebo jiný typ zaneprázdnění, si přecejen zejména mladí
lidé konečně více začínají uvědomovat, že kdo nechodí volit, tak
za sebe vlastně nechává rozhodovat ostatní, bylo by to moc dobře.
Miloš Vystrčil, senátor

Všude je to jen o lidech
Naučil jsem se, že všude je to jen a jen o lidech. A jak krásně je tady u nás doma! V nesnadných chvílích, kterými prochází naše země, a kdy alfou a omegou není ani tak občan,
jako výhodné mezistranické dohody, jsou balzámem na duši
místní, regionální úspěchy a témata. Ve chvílích, kdy je člověku smutno, kam se cesta k demokracii a svobodě zcela nepokrytě a nebezpečně stáčí, jsem rád, jak se bez problémů
umíme domluvit my u nás, v našem regionu.
Na úrovni komunální politiky a běžného sousedského života to
jde nějak politicky, ale především lidsky lehčeji. Neřešíme jenom
snadná témata, mnohdy právě naopak. Ano, možná se na té naší
komunální úrovni nejedná v miliardových částkách, ale o to větší
je tlak na účelovost, efektivnost, transparentnost apod. Kontrolou
a zpětnou vazbou jsou pro nás nejen různé instituce, ale především zájem a spokojenost domácích, našich spoluobčanů.
A já si pak často říkám, jak je možné, že když to funguje na komunální úrovni, proč to drhne na té celostátní. Před několika málo
dny mne kdosi upozornil na verše básníka Františka Gellnera, který
před více než sto lety v rámci jedné své básně zařadil nadčasové
čtyřverší „... Inu lidi – jakáž pomoc, politika je boj o moc! Co se týká
idejí – toho nechme raději...“. Je mi smutno z toho, že současná vrcholná politika jde opravdu spíše touto cestou a vytratil se občan
a ideje. Ale po komunálních zkušenostech člověku srdce zaplesá,
že to v rámci regionů zase pravda není. Sami máme zkušenost, že
to, co děláme pro sebe a pro náš region, se nám mnohonásobně
vrací zpět. Jasným příkladem takového úspěchu je cena Ministerstva vnitra ČR pro Dačice s názvem Přívětivý úřad (třetí v rámci
Jihočeského kraje, velká gratulace!!!). Můžeme mnohé inspirovat.
A tak si říkám, že by bylo fajn vyhlásit soutěž o přívětivé ministerstvo, přívětivého úředníka, občansky přívětivou legislativní úpravu ... Navíc svůj zásadní podíl na tom všem mají i lidská slušnost
a ohleduplnost. Ty ale nenacpete do paragrafů v zákonech. Tyto
a další morální hodnoty se předávají v rodinách a ve škole výchovou. Na to nesmíme zapomenout, to je nutné podporovat. A právě
to je totiž ta červená nit, spojující korálky úspěchu lidského snažení.
Jan Bartošek

Dobrý anděl
12 rodin z Dačic a dalších 33 rodin z Jindřichohradecka již
dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním.
Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů –
mohou všechny těžkosti zvládat
lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují! „Dětí
s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou
o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
„Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým
z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá? Dobří andělé pravidelně každý měsíc
podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné
onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání
ledvin či jater, vážné metabolické poruchy, nemoc motýlích křídel,
cystickou fibrózu a další těžká kombinovaná postižení. Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů. Za 6 let fungování nadace podpořili dárci
více než 5 200 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy? Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se
ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem. Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc
bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová, DOBRÝ ANDĚL, nadace

Zápis do MŠ Dačice v číslech
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2018/2019 podalo 111 zákonných zástupců dětí. Všech 111 dětí bylo
přijato.
pracoviště

počet poda- z toho z Dačic
ných žádostí a místních částí

z toho děti
mladší 3 let

B. Němcové

29

27

3

Bratrská

27

15

7

Za Lávkami

27

18

12

Sokolská

11

8

1

D. Němčice

8

4

3

Bílkov

9

9

7

111

81

33

CELKEM
pracoviště

počet přijatých dětí

z toho děti
mladší 3 let

předpokládaný
počet dětí k 3.9.2018

B. Němcové

12

0

71

Bratrská

17

1

72

Za Lávkami

68

30

86

Sokolská

4

0

22

D. Němčice

6

1

23

Bílkov
CELKEM

4

1

20

111

33

294
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Ukliďme Dačicko

Infocentrum Dačice

tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Sezónní otevírací doba: platí od 1. 6. 2018
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
sobota + neděle + svátky (pouze 1. 7. - 31. 8.) 9:30 - 15:00 h

Zubní pohotovost
2. 6. 2018 Škodová Dagmar

Hradecká 265, N. Bystřice

739 264 379

3. 6. 2018 Trpáková Romana

Denisova 352/II, J. Hradec

603 107 991

9. 6. 2018 Princová Dana

Otín 58, J. Hradec

384 362 450

10. 6. 2018 Šmíd Pavel

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 903

16. 6. 2018 Vaňásková Nikola

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

17. 6. 2018 Kovář-Matejová

Horní náměstí 516 Slavonice

384 396 167

23. 6. 2018 Zadražilová Zdeňka

Denisova 352/II, J. Hradec

24. 6. 2018 Ryšánek Jiří
30. 6. 2018 Žídková Ilona

ORGANIZÁTOR

MNOŽSTVÍ

Město Dačice

920 kg

Hostkovice, Malý Pěčín –
občané

370 kg

Hradišťko

150 kg

384 363 571

THK Dačice (odvoz Čech
odpady)

69 kg

Hradecká 254,Nová Bystřice

384 386 330

CELKEM

Benátky 672, Kardaš. Řečice

384 382 254

Kočárkový a koloběžkový průvod
V sobotu 12. 5. 2018 se konal 4. ročník kočárkového a koloběžkového průvodu,
který vycházel v čele s dačickým dechovým orchestrem z MŠ B. Němcové.

Plynulý a bezpečný průchod městem zabezpečovala Městská policie a k dispozici
byla i zdravotnice paní J. Jakešová. Průvod
končil již tradičně v areálu MŠ Bratrská, kde
na přítomné čekal pestrý program, např.
výtvarná dílna, koloběžková dráha, malování na obličej a jiné. Krátký kulturní program s dětmi připravily paní učitelky z MŠ
Bratrská a Sokolská. Všechny děti mohly využít skákací hrad, který na akci vypůjčil pan
Bastl z Třebětic. Nechybělo ani pohoštění
v podobě nápojů, sladkého i slaného pe-
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Dobrovolníci sesbírali přes 1,5 tuny
odpadu.
Likvidace černých skládek,
sesbírání odpadků a zkrášlení
okolí, ve kterém žijeme. To byl
cíl dalšího ročníku celorepublikové akce „Ukliďme Česko“
organizovanou společností Na Zemi. Jak sdělil starosta Dačic Karel
Macků: „V Dačicích jsme se k této úklidové akci zapojili prostřednictvím projektu
Zdravé město Dačice a MA21 a spolupráce
společnosti FCC Dačice. V termínu od 7. do
15. dubna probíhal úklid na území města
Dačice a místních částí. Za tuto dobu se
podařilo dobrovolníkům sesbírat neskutečných 1509 kilogramů nepořádku.“
V tabulce uvádíme přehled organizovaných úklidů a množství sesbíraného odpadu:

čiva, o které se postarala dačická pekárna
a kuchařky z MŠ Dačice. Celou akci provázelo krásné slunečné počasí a dobrá nálada.
Poděkování patří všem, co se na přípravě kočárkového a koloběžkového průvodu podíleli, všem sponzorům a v neposlední řadě těm, kteří celou akci podpořili svojí
účastí a vytvořili příjemnou atmosféru.
Za úžasné fotky z celé akce velké díky
panu Vojtovi Lojkovi.
Hana Švarcová,
ředitelka MŠ Dačice

1509 kg

Výše uvedený seznam organizátorů dokládá, že se dokáže domluvit a sejít parta
lidí, která se s dobrým úmyslem a dobrou
náladou postará o to, abychom si dokázali užívat nastupující jaro v plných barvách
bez odhozeného nepořádku. „Uvědomujeme si, že se našla i řada lidí, kteří neorganizovaně vzali tašku a posbírali nepořádek
v místech, kam rádi chodívají na procházky,
za což moc děkujeme“, doplnil starosta.
Jak uvedl jednatel společnosti FCC Dačice Radim Kolář: „Vzhledem k tomu, že jsme
se při svážení posbíraného nepořádku často setkávali s odhozenými pneumatikami,
chtěli bychom upozornit, že každý občan
s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních
částech může využít Sběrný dvůr společnosti FCC Dačice v ulici U Stadionu 50/V.
Zde mohou lidé bezplatně odevzdávat
pneumatiky, elektrozařízení či další objemný odpad.“
„Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a energii, kterou do úklidové práce vložili. Velké poděkování za organizační
zajištění patří samozřejmě společnosti FCC
Dačice, která poskytla pytle k úklidu a zajistila svoz sesbíraného nepořádku“, uzavřel
starosta.
Ilona Brabencová, koordinátorka
Zdravého města Dačice

www.dacice.cz

Den Země 2018
V sobotu 21. dubna jsme již po devatenácté, a to za letního počasí oslavili Den Země. Tentokrát v náhradních
prostorách na zahradě v MŠ Boženy
Němcové.

Jako obvykle se do příprav a organizace
akce zapojili především zaměstnanci Mateřské školy Dačice, aby i letos, při rekonstrukci
MŠ Za Lávkami, mohly děti s rodiči oslavit
svátek naší planety – Den Země.
Na zahradě MŠ Boženy Němcové si děti
s rodiči mohli zasoutěžit u stanoviště FCC
jak házením barevných míčků do nádob
na tříděný odpad, slalomem s popelnicí,
tak úklidem odpadků do správných barevně rozlišených nádob. Stanoviště ekosystému Louka je samý květ děti trochu
potrápilo s přemýšlením a hledáním svých
poznatků o rostlinách i živočiších žijících na
louce. Doufáme, že se i něco zajímavého
dověděly a rozšířily si hravou formou své
znalosti v tomto oboru. Neméně přitažlivá
byla pro děti stanoviště Hliněné obrázky
a Vyrob si přívěsek. Bylo zajímavé sledovat,
jak se děti pustily do malby hlínou na papír
a otiskování přírodnin do samotvrdnoucí
hmoty. Jejich někdy udivené výrazy napovídaly o překvapení nad otiskem vzniklými
obrázky. Nechyběla ani trocha sportovního vyžití a procvičení trpělivosti na stanovišti Chytání motýla a již tradičním stanovišti
U lva pojišťovny Generali.
Všechny návštěvníky zaujaly výrobky
dětí s rodiči na téma Co se líbí a nelíbí naší
planetě Zemi. Rádi bychom Vás i tímto
pozvali na výstavu do Infocentra, kde některé výrobky můžete vidět a zblízka si je
prohlédnout do poloviny června. A nakonec si děti s rodiči pochutnali na malém
občerstvení, které pro ně nachystaly paní
kuchařky z Mateřské školy Dačice. U všech
stanovišť děti dostávaly drobné dárky a při
odchodu i malý balíček na rozloučenou.
Všechny dárky byly od našich pravidelných
sponzorů.
Nic z toho, co se událo by nebylo možné
bez podpory zaměstnanců MŠ Dačice, dobrovolníků a našich sponzorů. Rádi bychom
proto poděkovali sponzorům: FCC Environment, Pojišťovna Generali, Centropen a.s.,
zřizovateli MŠ Dačice Městu Dačice a dalším drobným sponzorům: Pekárna Dačice,
cukrárna Tichá, zelenina Lacina, řeznictví
Folk, COOP Jednota Dačice, Beránek barvy
a PAS-D s.r.o.
Za Mateřskou školu Dačice
Jindřiška Maršánová

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Multifunkční zahrada
Naši školu navštěvují nejen žáci s lehkým
mentálním postižením, ale i žáci s těžším
mentálním postižením. Nejen pro ně budujeme multifunkčí zahradu. Na zahradě
žáci pracují v pracovním vyučování ve
skleníku a starají se o záhony květin a zeleniny. Při pěkném počasí žáky potěší výuka
v zahradní pergole, bazén je zejména využíván v hodinách tělesné výchovy. Již se
nám podařilo zakoupit chráněné pískoviště, lezeckou stěnu, trampolínu a kolotoč.
V letošním roce jsme naistalovali nové prvky - houpačku ptačí hnízdo a balanční lávky. Samozřejmě máme ještě několik nápadů, které budeme realizovat, aby se dětem
na naší zahradě opravu líbilo a využily ji po
všech stránkách.
Canisterapie
V teplém jarním dopoledni jsme se opět
setkali s pejskem Maxem z OS Sirius Třebíč.
Canisterapie nás baví a pěkně se u ní zrelaxujeme. V úvodu se s Maxem pomazlíme,
kdo chce, může pejska česat a vyzkoušet
dát Maxovi i nějaké povely. Nakonec se

s ním můžeme
procházet
po
zahradě a vodit
ho na vodítku jakoby byl jenom
náš. Max byl trpělivý.
Moc se nám to
líbilo. A těšíme
se na další setkání.

Den Země
Dne 26. 4. jsme se vydali do přírody na
okraji Dačic. Tato vycházka se konala k příležitosti Dne Země. V lesíku mnoho odpadků nebylo (což je jistě dobrým znamením),
a tak jsme si zahráli hru, při které bylo nutné
vyhledat určitá stanoviště v lese. Den Země
ukončilo opékání buřtíků.
Posezení v Kebab bistru
Dne 3. 5. jsme byli pozváni celá škola majitelem Kebab bistra na oběd. Příprava byla
velmi rychlá a zajímavá a jídlo nám všem
velmi chutnalo. Mnohokrát děkujeme za
pozvání.

Dačický Domeček informuje
V neděli 13. 5. 2018 se dva naše aerobní
kroužky zúčastnily akce pořádané v Katolickém domě ke Dni matek. Vystoupily Pomněnky se svou taneční skladbou Nevěsty
a Sněženky se skladbou v mexickém rytmu
s názvem Sombréro de baile. Děvčatům se
před plným sálem podařilo podat vynikající
výkon, za což si od organizátorů vysloužila
balíček s pěknou odměnou.
Vzhledem k tomu, že v květnu skončila
letošní činnost zájmových kroužků, je na
místě poděkovat všem, kteří se na jejich
chodu podíleli. Přestože to vypadá jako velká zábava, je za vedením kroužku schováno mnoho práce i mimo činnost v kroužku.
A proto bychom chtěli poděkovat všem našim externistům za jejich vzornou práci, za
jejich čas, který věnovali dětem a nasazení,
se kterým svoje kroužky vedli.
Červen je pro nás každoročně dobou
chystání táborové činnosti. Je potřeba zařídit vše od materiálních věcí po táborový
program. A už teď se těšíme na vaše děti, že
se s nimi na táborech potkáme. Velkou odměnou pro nás je, že se děti za námi vrací.
Létu zdar a držte nám palce, ať nám vyjde
počasí.
A co vám nabídneme v novém školním
roce? Celou nabídku zájmových kroužků,
jak pro děti, tak akce pro dospělé, si můžete
již v měsíci srpnu najít na našich webových
stránkách: www.ddmjh.cz/dacice. Zápisy
do jednotlivých kroužků budou probíhat
v týdnu od 10. - 14. září a zde je stručný
přehled.
• TANEČNÍ KROUŽKY
Mažoretky děti (4 - 6 let)

Mažoretky kadetky (od 7 let)
Mažoretky juniorky (od 10 let)
Mažoretky seniorky (od 14 let)
Mažoretky sóloformace
Aerobní školička Pomněnky (4 - 5 let)
Aerobik Sněženky (5 - 7 let)
Aerobik Sedmikrásky (8 - 10 let)
Aerobik Slunečnice (11 let a výše)
• HUDEBNÍ KROUŽKY
Malé píšťalky (od 4 - 6 let)
Kytara k táboráku (od 8 let)
• SPORTOVNÍ KROUŽKY
Míčové hry (od 6 let)
Šachy (9 - 15 let)
Rehabilitační a pohybová cvičení (8 - 12 let)
Jumping (od 1. tříd)
• VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ KROUŽKY
Výtvarná dílnička Barvička (od 5 - 6 let)
Výtvarná dílnička Pastelka (od 7 - 9 let)
Výtvarná dílnička Bublina (od 10 - 15 let)
Keramika I. (od 5 - 6 let)
Keramika II. (od 7 - 9 let)
Keramika III. (od 9 - 15 let)
• PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY
Zookroužek (od 6 let)
• TECHNICKÉ KROUŽKY
Fotografický kroužek (od 10 let)
Mladý kutil s nádechem elektro (od 10 let)
• RUKODĚLNÉ KROUŽKY
Dívčí kadeřnický klub (od 10 let)
Pedigová dílna (od 8 let)
• KUCHAŘSKÉ KROUŽKY
Prima vařečky (od 8 let)
Cukrové panenky (od 7 let)
• KROUŽKY PRO RODIČE S DĚTMI
Pohybové a sportov. hrátky pro děti s rodiči
Baby club Sluníčko
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Co je nového na Základní škole Komenského
Školáčci

Budoucí prvňáčci si
nanečisto vyzkoušeli
svou první „vyučovací hodinu“. Ve čtvrtek
19. dubna jsme se poprvé setkali s budoucími prvňáčky a jejich
rodiči při programu
„Školáčci“. Děti si
vyzkoušely pestrou
škálu činností, s nimiž se v září setkají při opravdové školní výuce.
Trénovaly soustředění, paměť, jemnou motoriku, nápodobu a nechyběly ani pohádky a písničky. Letošní „Školáčky“ rádi chválíme za
jejich aktivitu i samostatnost – všichni totiž vydrželi celou hodinu
pracovat, a umožnili tak svým rodičům účast v programu, jehož cílem bylo přiblížení metod a forem práce v prvním ročníku. Další tři
setkání budou následovat, pak koncem června první třídní schůzka
a v září se těšíme.
Sebeobrana - program primární prevence
Tradiční seznámení se základními prvky sebeobrany ve spolupráci s Městskou
policií Dačice absolvovali naši deváťáci.
Po úvodní teoretické části, kdy byli seznámeni např. s ochrannými prostředky
a vitálními místy na těle (citlivá místa),
přišla na řadu i praktická část programu,
do které byli zapojeni i sami žáci. Hodina probíhala velice poutavě a byla plná potřebných a zajímavých
informací.

Děkujeme strážníkům Městské policie Dačice a těšíme se zase
na příště.
Poznávací pobyt Francie, Anglie
V rámci vzdělávání v naší škole mohou žáci ověřit své znalosti
cizího jazyka v praxi a v cizojazyčné realitě. V době od 28. dubna
do 3. května jsme pro ně zajistili zahraniční exkurzi do nejkrásnějších univerzitních měst, a to Paříže, Oxfordu a Londýna.

Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách, a tak se mohli výborně přesvědčit, jak na tom nejen s komunikací v angličtině jsou.
I přes chladnější a deštivé anglické počasí si přivezli mnoho zážitků
a dozvěděli se spoustu zajímavých věcí.
Eva Macků, ředitelka školy

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s.

Jsme významným evropským výrobcem podvozkových komponentů, s 950 zaměstnanci se řadíme mezi
nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu.
Hledáme do našeho týmu:

•
•

MANAŽERA RIZIK
M EC H AT RO N I K A P R O V Ý VO J
T E STOVAC Í C H Z A Ř Í Z E N Í

•
•
•

KO N ST R UK T É R A
ŘIDIČE VZV
O P E R ÁTO R A V Ý R O BY

Co Vám nabízíme?
Týden dovolené navíc • 13. plat a roční bonus v případě splnění osobních cílů • Cafeterii •
Dotované stravování v areálu firmy • Odměny za pracovní a životní jubilea • Příspěvek na penzijní
připojištění • Nadstandartní příplatky • Home office a pružnou pracovní dobu pro THP
prace@trcz.thk.com

www.thkdacice.cz

I TY s námi můžeš tvořit BEZPEČÍ na cestách.
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Kontakt:
Tel.: 384 456 262
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Chování člověka za mimořádných situací
Co dělat a jak se chovat za mimořádných situací zjistili žáci naší školy v pondělí
7. května 2018 ve školní zahradě.
V areálu školy bylo rozmístěno několik
stanovišť zpracovávajících témata jako první pomoc (resuscitace, ošetření poranění
končetin), stabilizovaná poloha a přenos
zraněného, evakuační zavazadlo, bezpečnost na silnici, bezpečnost na vodě, důležitá
telefonní čísla a vedení rozhovoru s dispečinkem nebo střelba ze vzduchové pušky.
Všichni žáci 1. i 2. stupně měli možnost si
na těchto stanovištích vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Doufáme, že se jim tento projektový den líbil a že v případě nouze
budou připraveni správně zareagovat.
Na závěr je potřeba poděkovat všem vyučujícím pod vedením Mgr. Jany Vaňkové,
kteří tento projektový den připravovali,
a také žákům, kteří s programem tohoto
„branného dne“ pomáhali.
Bohumil Šuhaj
Vítězství a postup do krajského kola
Skvělého úspěchu dosáhli naši fotbalisté – Jakub Jedlička, Lukáš Kadlec, Zuzana
Kadrnožková, Daniel Kára, Tadeáš Krejča, Daniel Mašata, Štěpán Plucar, Matyáš
Stehlík, Daniel Šmíd, Michal Tříletý a Adam
Tůma.
Ve středu 9. května 2018 se zúčastnili
okresního kola poháru v minikopané s názvem Mc Donald´s Cup, který se konal na
stadionu Vajgar v Jindřichově Hradci. Do
turnaje se přihlásilo 11 družstev. V základní
části naši odehráli čtyři zápasy a postoupili
bez porážky do semifinále a nakonec i do finále. V boji o první místo zvítězili nad družstvem z Třeboně 1 : 0.
Tři nejlepší družstva byla oceněna medailemi a získala pohár. Ale co je nejdůležitější? Naše vítězné družstvo má právo
postupu do krajského kola, které se koná
18. května 2018 v Písku. Držme našim hráčům palce. Zvláštní poděkování patří Michalu Krtkovi, trenérovi, který hráče vedl
až do vítězného konce.

Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Jitka Chvátalová
Den Země 2018 na ZŠ Dačice B. Němcové
30. dubna zely na naší škole lavice prázd-

notou. Všichni žáci totiž vyrazili do přírody
na environmentální výukové programy
a na exkurze spjaté s ochranou životního
prostředí.
Žáci se netradičními formami výuky dozvěděli spoustu nových informací, užili si
pohyb na čerstvém vzduchu a vraceli se do
školy s novými zkušenostmi.

Program:
1. ročník: Les Kázek – Ing. Kamil Kupec
– výukový program o lese
2. ročník: Telčský dům a Panský dům
v Telči – program Dračí strážci
3. ročník: Slavonická renesanční o.p.s.
– výukový program „Voda – zázrak za humny“ připravila Olga Žampová
4. ročník: Terčový závod zámeckým parkem a PP Toužínské stráně
5. ročník: Vydří stezka – program připravila Kateřina Poledníková
6. ročník: Meteorologická stanice v Kostelní Myslové, procházka z Kostelního Vydří přes kaskádu dačických rybníků do Dačic
– hydrologická měření
7. ročník: Exkurze ČOV Toužín a Naučná
stezka okolím Dačic – např. PP Dubové stráně a les Kázek
8. ročník: Exkurze Temelín
9. ročník: Mohelenská hadcová step a Alternátor Třebíč
Tímto bych také ráda poděkovala všem
výše zmíněným institucím a lidem, kteří
spolu s učiteli pomohli zajímavý a rozmanitý program Dne Země pro žáky připravit.
Stanislava Dvořáková
Život jedna báseň
Naše městská knihovna je pro školu jedním z nejdůležitějších partnerů při výchově
a vzdělávání žáčků. Tentokrát zde na 1. třídy
čekala paní Bc. Pavla Albrechtová s programem „Poezie pro děti“.
A tak jsme se opět dozvěděli mnoho nového, co je to poezie, kdo ji píše, jak se tvoří
a poslechli si také krásné básničky, verše,
jazykolamy a vtipy našich nejznámějších
spisovatelů, básníků, kteří píší pro děti.
Také jsme dostali za úkol namalovat nějakou básničku a přednést ji. Dokonce někteří
prvňáčci prokázali, že mají básnického ducha, a složili zde básničku vlastní. Od ředitelky městské knihovny paní Mgr. Zdeňky
Chadimové jsme dostali brožuru „České
děti a mládež jako čtenáři“, výzkum o tom,
jak děti tráví volný čas a jaký mají vztah ke
knihám. Doporučujeme k zamyšlení.

Za krásný program paní Bc. Pavle Albrechtové moc děkujeme.
Jitka Procházková a Jaroslava Dohnalová  
Eurorebus v Českých Budějovicích
Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se uskutečnilo Krajské kolo soutěže školních tříd 23. ročníku
vědomostní soutěže Eurorebus. Na základě dostatečného počtu bodů získaných
v online soutěžích postoupila do tohoto
kola třída 7. A.
V Českých Budějovicích reprezentovali
třídu tři vybraní zástupci – Matěj Benecký, Vilém Haruda a Jakub Straka. Během
konání soutěže byly pro žáky připraveny
i další doprovodné kvízy a programy se zajímavou, zejména zeměpisnou, tematikou.
Přesné výsledky soutěže zatím nejsou známy, ale kluci si přivezli domů nové zážitky
a zkušenosti.
Stanislava Dvořáková
Další dění na naší škole:
Na podzim jsme na našich stránkách psali o tom, že žáci 7. A mají ve třídě hmyzí kamarády, a to konkrétně pakobylky rohaté.
Teď jim do party přibyl další druh tohoto
zajímavého hmyzu - strašilky ďábelské,
jejichž název je zřejmě odvozen od jejich
bojovného vzezření.
Žáci 2. tříd se v dubnu věnovali tématu
ptačího zpěvu. Kromě teoretického základu v hodinách prvouky se pustili i do
výroby ptačích budek. Materiál nám na ně
věnovaly Lesy ČR.
První třídy si ve čtvrtek 10. května připomněly Den matek, kdy maminkám poděkovaly za jejich lásku a starost a aby je potěšily, připravily si pro ně hezké vystoupení.
Později se prvňáčci ještě vydali i do Domu
s pečovatelskou službou, aby i tam potěšili
svým vystoupením ke Dni matek.

Vu3v promovali
Tak a je to tady! Další velká skupina
studentů Vu3v ukončila slavnostně
v pondělí 14. května tříletý studijní cyklus na ČZU v Praze.
Před promocí byla senátorem M. Vystrčilem zajištěna prohlídka sídla Senátu Parlamentu ČR, takže věřím, že si to všichni
náležitě užili.
Gratulujeme z celého srdce!
Vu3v bude pokračovat v knihovně od října 2018.
Je Vám 55+ a rádi se dozvídáte nové informace? Pak je studium určeno právě pro
vás.
Virtuální univerzitu třetího věku (vu3v)
organizuje Česká zemědělská univerzita
v Praze v rámci celoživotního vzdělávání
jako distanční formu seniorské výuky. Bližší
informace získáte v městské knihovně.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Štěpán is the BEST IN ENGLISH – náš
Štěpán je prostě nejlepší!
V pondělí 16. 4. 2018
navštívil naši školu pan
Lukáš Kerhart, reprezentant agentury Czech-us,
která mimo jiné pomáhá
zejména mladým lidem
zprostředkovat práci nebo studium v zahraničí.
Hlavním cílem jeho návštěvy ale bylo
předání ceny Štěpánu Burdovi z oktávy,
který se s dalšími 12 studenty naší školy zúčastnil již tradiční soutěže „Best in English“
spolupořádané agenturou Czech-us.
Již vlastně loňského ročníku soutěže se
30. 11. 2017 zúčastnilo 8 152 studentů z 337
škol v ČR a celkem 17 612 studentů ze 750
škol z 29 zemí celé Evropy. Štěpán se v rámci ČR umístil na krásném 8. místě a „celoevropsky“ na 18. místě, když získal 96 bodů
z 98.
Best in English (případně Best in Deutsch) je on-line test, ve kterém účastníci řeší
různé úkoly při poslechu a porozumění
psanému textu. Časový limit je 60 minut,
při stejném počtu bodů rozhoduje rychlejší
čas ukončení testu.
Po „slavnostním ceremoniálu“ p. Kerhart
informoval studenty o výhodách studia
a práci v zahraničí, zejména v Nizozemí, Velké Británii, Německu a Dánsku.
Blahopřejeme Štěpánovi a děkujeme
i ostatním účastníkům soutěže za vzornou
reprezentaci školy. Třeba vás v dalším ročníku bude víc!
Stanislava Nevrklová
Biologická olympiáda – kategorie D
Dne 12. 4. se
v J. Hradci konalo
okresní kolo biologické olympiády
(kategorie D – prima a sekunda).
Zúčastnili se jí dva
nejlepší postupující ze školního kola,
a to Martin Uchytil (prima) a Kryštof Lojka
(sekunda). Chlapci si v početné konkurenci
vedli velmi dobře. Z 28 soutěžících obsadil
Martin krásné 9. místo a Kryštof celé biologické klání ovládl a skončil na 1. místě! Pro
Kryštofa tímto reprezentace naší školy nekončí a dále postupuje do krajského kola,
které se bude konat 25. května.
Chlapcům ještě jednou děkujeme za reprezentaci školy a Kryštofovi držíme palce
v dalším boji!
Michaela Karásková
Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka
V letošním roce přistoupili v jarním termínu ke konání zkoušek FCE (úroveň B2)
tři naši studenti. Všichni zkoušku úspěšně
zvládli, Katka Macků ze 2. ročníku a Viktor
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Soukup ze septimy si vedli natolik dobře, že
překročili stanovený počet bodů a byl jim
udělen certifikát o složení zkoušky na vyšší
úrovni znalosti jazyka (úroveň C1). Nebudou tak muset skládat povinnou jazykovou
zkoušku při svém budoucím studiu a mají
otevřené dveře jak ke studiu v zahraničí, tak
k získání pracovní pozice, kde je vyžadována znalost jazyka na uvedené úrovni.
Všem jim přejeme, aby svých znalostí angličtiny dobře využili a aby jim tyto výrazné
úspěchy přinášely jen samé výhody.
Naďa Koprová
Chemická olympiáda - kategorie C
Krajské kolo chemické olympiády kategorie C se uskutečnilo v Českých Budějovicích dne 18. 4. 2018. Naši školu reprezentoval student 2. ročníku Jiří Kohout. Stal se
úspěšným řešitelem, i když se dopustil chyby, která se mu promítla i do dalších úkolů,
a tím zbytečně ztratil body. Důležité je, že
Jirku chemie baví a chce se i v příštím školním roce zúčastnit chemické olympiády
vyšší kategorie B. Děkuji a blahopřeji.
Jana Dvořáková
Maturanti na kuželně
V úterý 24. 4. 2018 se sešli všichni maturanti na kuželně, kde společně s vyučujícími strávili dvě hodiny tělesné výchovy jinak
než v tělocvičně. Je to již tradiční ukončení
hodin Tv maturantů. Nejprve se každý důkladně rozcvičil, seznámil se s technikou
hodu a potom již probíhalo sportovní zápolení. Žáci byli rozděleni do 4 týmů, které
ve třech kolech bojovaly o celkové umístění. Jedno kolo spočívalo v odházení 60
kuželek.
Po ukončení sportovního zápolení bylo
provedeno vyhlášení výsledků a každý
tým obdržel sladkou odměnu. Vyučující se
rozloučili s maturanty a popřáli jim hodně
úspěchů jak v písemné, tak i v ústní části
maturitních zkoušek.
Na závěr patří poděkování panu Zajícovi a také obsluze místního bufetu – panu
Kučerovi, vše bylo perfektní. Ještě jednou
děkujeme.
Karel Chalupa
O cestovní koště
Ve čtvrtek dne 26. 4. 2018 se konal v tělocvičně SŠTO Dačice již 20. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev žáků
středních škol (3 chlapci a 3 dívky) – O CESTOVNÍ KOŠTĚ. Tohoto turnaje se zúčastnila
dvě družstva z naší školy. Družstvo A bylo
složeno ze žáků čtvrtého, třetího a druhého
ročníku a družstvo B bylo složeno ze žáků
kvinty, sexty a prvního ročníku. Celkem se
zúčastnilo turnaje sedm družstev.
Hrálo se systémem každý s každým na
dva hrané sety vždy jen do 15 bodů. Za
každý vyhraný set získalo družstvo jeden
bod. Všechna družstva hrála s velikým nasazením, žáci se snažili o co nejlepší výkon.
Družstvo A ze šesti zápasů pouze jednou

remizovalo, a to s družstvem B, jinak ostatní
zápasy vyhrálo v poměru 2:0. Získalo celkem 11 bodů a obhájilo prvenství z loňského roku. Družstvo B prohrálo pouze zápas
s GOB a SOŠ Telč A v poměru a ostatní zápasy skončily vždy remízou. Družstvo získalo
celkem šest bodů a obsadilo celkově čtvrté
místo.
Všichni naši žáci podali velice kvalitní výkon a patří jim poděkování za reprezentaci
školy na veřejné sportovní akci. Tento turnaj
byl poslední před maturitami, které začínají
již 2. května 2018. Všem maturantům přeji
úspěšné zvládnutí maturity, a tím i zdárné
ukončení jejich studia na střední škole.
Karel Chalupa
Svět knihy 2018
Ve čtvrtek 10. května 2018 jsme se my,
třídy kvinta a 1. ročník, vydaly do Prahy na
veletrh Svět knihy 2018. V 7 hodin ráno nás
vyzvedl pan Nekula s malým autobusem
a bez problémů nás dovezl až před Průmyslový palác v Holešovicích, kde se veletrh
konal. Na výstavišti jsme dostali rozchod,
a každý si tak mohl najít svůj žánr literatury.
Hlavními tématy letošního veletrhu byl Komiks a Převratné 20. století, čestným hostem byl stát Izrael.
Po knihách nás ještě čekalo Lapidárium
na výstavišti, kde jsme si prohlédli tamější
expozici zahrnující originály soch od středověku až po bronzovou plastiku maršála
Radeckého.
Následně jsme se přesunuli do centra,
kde jsme dostali rozchod, abychom mohli
nasytit hladové krky. Do Dačic jsme se vrátili kolem 20. hodiny. Děkujeme paní učitelce
Nevrklové a panu učiteli Krátkému za možnost podívat se do Prahy.
Bára Bubeníková, kvinta
ZOO a Mořský svět
Ve čtvrtek 10. května 2018 jsme se my,
studenti 2. ročníku a sexty, vydali do Prahy.
Naše první zastávka byla v Holešovicích na
výstavišti, kde jsme navštívili Mořský svět,
největší mořské akvárium v ČR. Poté jsme
rozkvetlou Stromovkou zamířili k Vltavě,
přes kterou nás převezl přívoz (nejlepších
10 sekund v našem životě).
Dalším cílem naší výpravy byla Zoologická zahrada v Praze - Tróji. Během pěti hodin
jsme mohli vidět lední medvědy, slony, tučňáky a desítky dalších zvířat, svézt se vláčkem nebo lanovkou, koupit si předražené
jídlo nebo udělat spoustu bláznivých fotek.
Exkurze se vydařila, velmi se nám líbila
a chtěli bychom poděkovat paní učitelce
Smejkalové, paní učitelce Chňoupkové
a panu učiteli Krajíčkovi za příjemně strávený den.
Bára Kellnerová a Sára Šestáková,
2. ročník
Informace o dalších akcích školy najdete na
www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv.
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Aktuality ze ZUŠ Dačice
Školky v zušce
Pro malé budoucí umělce připravili učitelé naší školy zajímavé dopoledne plné hudebních a výtvarných aktivit. Do pestrého
světa hudby a hudebních nástrojů zasvěcoval děti formou interaktivních her pan
učitel Jiří Novák, výtvarnou část složenou
z kresebného vyjádření a z úkolů zaměřených na jemnou motoriku připravila paní
učitelka Václava Zamazalová. Cílem setkání bylo seznámit děti s prostředím ZUŠ
Dačice, ale také sledovat jejich hudební
a výtvarné schopnosti a nadání. Naše škola
děkuje ředitelce MŠ Dačice paní Mgr. Haně
Švarcové za to, že nám ochotně vyšla vstříc
a umožnila, aby nás děti z pracovišť Bratrská, Sokolská a Boženy Němcové mohly
navštívit.

Společný koncert žáků ZUŠ Dačice
a ZUŠ Telč v Telči
Ve čtvrtek 12. dubna rozezněly sál ZUŠ
v Telči tóny hudebních skladeb a písní
mladých umělců. V komorním prostředí
telčského školního sálu se hrálo a zpívalo,
ředitelé obou škol uváděli jednotlivá hudební čísla. Již první vystoupení naznačila,
že koncert bude mít vysokou uměleckou
úroveň, vždyť řada mladých umělců z obou
škol se pravidelně umísťuje na stupních vítězů krajských a celostátních soutěží. Nadšený potlesk za instrumentální skladbu
nebo píseň nepatřil pouze talentovanému
interpretovi, ale všem zúčastněným, tedy
rodičům, kteří své dítě do ZUŠ přivedou,
aby se naučilo zpívat nebo hrát, a učitelům,
kteří svojí neutuchající pedagogickou prací
rozvíjí u žáků jejich talent a nadání. Je nutno také připomenout, že součástí této akce
byla výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Dačice, kterou mohli všichni návštěvníci
zhlédnout v přízemí telčské ZUŠ.
Koncert žáků ZUŠ Dačice a Slavonice ve
Slavonicích
Ve čtvrtek 19. dubna se ve slavonické
pobočce dačické ZUŠ uskutečnil společný koncert žáků. Zcela naplněný sál jasně
svědčil o tom, že o koncert byl velký zájem.
Nechyběla zde dokonce ani slavonická televize. Za přípravu a organizaci skvělé akce
děkujeme všem účinkujícím a jejich pedagogům, ale hlavně panu Vlastimilu Burkartovi, vedoucímu učiteli slavonické pobočky,
který právě v těchto dnech slaví významné
životní jubileum a který velkou část svého
profesního života zasvětil vzdělávání dětí
právě ve Slavonicích. Našemu oslavenci
přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.
Společný koncert ZUŠ Dačice a ZUŠ Třešť
v Dačicích
Ten, kdo se ve čtvrtek 26. dubna večer

ocitl v našem sále, rozhodně nelitoval. Návštěvník zde určitě strávil dvě hodiny skvělé hudby.
Sálem se nesly tóny různých hudebních
nástrojů a mohli jsme slyšet i výborné pěvecké výkony.
Ti, kdo hráli a zpívali, dokazovali publiku, že svůj nástroj či hlas ovládají, že hrát
a zpívat je baví a že se hudba stala součástí
jejich života. K pohodové a přátelské atmosféře přispělo i následné občerstvení, kdy
si mohli přítomní nad šálkem dobré kávy
či čaje a chutného zákusku nebo sendviče
podiskutovat a vyměnit si názory, dojmy
a zkušenosti.

Jarní koncert pěveckých sborů
Úderem šesté hodiny večerní rozezněly
v pátek 27. dubna sál ZUŠ v Dačicích hlasy
mladých nadějných zpěváků. Pod vedením
sbormistryně Lucie Bártů a za korepetice
Ondřeje Vašaty zazpívaly sbory Plamínek,
Pramínek, Červánek a Kvítek. Všichni, kdo
se koncertu účastnili, určitě prožili pohodový večer plný skvělých hudebních zážitků.
Za přípravu a provedení koncertu děkujeme pedagogům, účinkujícím, rodičům
a všem, kteří se podílejí na organizačním
a finančním zabezpečení pěveckých sborů
ZUŠ Dačice. Poděkování patří také našim
sponzorům, kterými jsou Město Dačice,
Centropen a Sparkasse.
Jaroslav Čajka, zástupce
ředitele ZUŠ Dačice

Základní umělecká škola Dačice
umožňuje dětem účelné trávení volného času
při dalším vzdělávání a rozvíjení jejich schopností.
V příjemném prostředí naší školy nabízíme vzdělání v oboru hudebním
(hra na hudební nástroje, zpěv) a v oboru výtvarném.

ZÁPIS do ZUŠ Dačice se uskuteční
v pátek 1. 6. a v pondělí 4. 6. 2018 v době od 14:00 do 16:00 hodin.
Přihlášku ke studiu najdete na našich stránkách www.zusdacice.cz.

Zprávy z DPS Dačice
Svátek matek
K příležitosti blížícího se SVÁTKU MATEK
k nám 11. 5. do DPS zavítali žáci ZŠ Boženy
Němcové. Připravili si pro nás pásmo písniček, básniček a krátkých divadelních scének. Na závěr děti rozdaly všem vyrobená
přáníčka.
Vystoupení děti ze ZŠ Komenského
k SVÁTKU MATEK
K příležitosti SVÁTKU MATEK si pro nás
žáci ze ZŠ Komenského pod vedením paní
učitelky Lenky Havlíkové připravili pásmo
písniček, které jsme si společně všichni
zazpívali. K této příležitosti do DPS také
přišel i starosta Dačic pan Ing. Karel Macků

a místostarosta pan Ing. Jiří Baštář, kteří obdarovali všechny maminky kytičkou.
Všem moc děkujeme.
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Vítáme jaro s dětmi ze ZŠ Komenského
Děti ze ZŠ Komenského 24. 4. zavítaly do
DPS v Dačicích, abychom společně přivítali jaro. Děti si pod vedením paní učitelky
Lenky Havlíkové připravily pásmo jarních
písniček.
Připravily si také hádanky pro uživatele,
v podobě malovaných písniček. Přinesly
několik obrázku, na kterých byly
namalované písničky, které naši uživatelé
uhodli a pak jsme si je společně všichni
zazpívali.
Děkujeme za pěkný program.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
středisko Dačice Marie Cimbůrková,
vedoucí střediska a Eliška Mandátová,
sociální pracovnice

Třináctá Dačická muzejní noc
V sobotu 16. 6. se ponese v duchu oslav 125. výročí založení dačického muzea.
V 18:00 hodin bude slavnostně zahájena velká letní výstava. Již potřetí se bude
věnovat sběratelství. Tentokráte s názvem
„Ten sbírá to a muzeum zas tohle“.
O muzeu i v muzeu hravě a zábavně. Chceme návštěvníkům přiblížit část zajímavých
sbírek muzea a tím také upozornit na to, že
muzeum vyvíjí tuto sběratelskou aktivitu
již 125 let. Vernisáž výstavy doprovodí hudebním vystoupením opět po dvou letech
Telčské swingové trio.
Při návštěvě muzea v rámci muzejní noci
můžete získat otisk speciálního výročního razítka muzea, vyzkoušet si kvíz k hlav-

ní výstavě i k výstavě na chodbě muzea,
kde připravil své fotohádanky opět Jiří
Novák.
Muzeum vám připraví i speciální nabídku
volných tiskovin a publikací staršího druhu,
které mohou obohatit vaši knihovnu.
Pro sběratele nebude chybět koutek
s volnými sběratelskými kousky, jako jsou
hygienicky balené cukříky všech typů, pivní
tácky, obaly od žvýkaček, zápalky, kapesní
kalendáříky. K dispozici bude i malé občerstvení. Muzejní noc (večer) skončí ve 21:00
hodin, vstup zdarma.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

tel: 739 454 504, 776 380 222
mail: vlb@hm-metal.cz

Přijmeme

svá ř eč e metodou MIG/MAG, pracovnık
́ y na dıĺnu,
pracovnık
́ y bez kvali�ikace zaš kolım
́ e,
př ıp
́ adně poskytneme odborné zkouš ky

Nabízíme

- dlouhodobé zamě stná nı,́ karié rnı́ rů st
- stravenky
- náborový příspěvek ve výši 40 000, Kč

--- inzerce ---

--- inzerce ---

s.r.o.

30.000 Kč
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--- inzerce ---

s.r.o.
e-mail: info@csadjh.cz, www.csadjhradec.cz, www.modra-vlna.cz
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Exponát měsíce června
lecká ulice, Krajířova ulice (spojující obě
hlavní náměstí, dnešní Göthova), Neulingerova ulice, Hlinišťata, Jemnická ulice, Kapetova ulice, Hradecká ulice, Karlova ulice
(dnešní Pantočkova), Antonínská ulice, Berkova ulice (směrem na Hradišťko), Na Peráčku a Do stodol (dnešní Komenského).
Plán města obsahuje i řadu informací. Mimo jiné počty domů v jednotlivých
částech. Vnitřní město – 152, Antonínské
předměstí – 60, Stráňské předměstí – 58,
V roce 1895 nakreslil městský strážník
Jan Metoděj Žahourek plán města Dačic.
Zachycuje podobu města se všemi jeho
částmi, ulicemi, číslováním domů a je vhodnou pomůckou pro celkovou orientaci ve
městě na konci 19. století. Na vyobrazení se
již setkáváme s rozdělením města a číslováním jednotlivých domů po roce 1884. Městské zastupitelstvo schválilo 29. srpna 1884
rozdělení města, pojmenování jednotlivých ulic a zavedlo i nové číslování domů.
V souvislosti s tím byly pořízeny tabulky,
které označovaly náměstí a jednotlivé ulice.
Město bylo rozděleno na:
I. Vnitřní město počínaje starou radnicí
jako č. 1, II. Antonínské předměstí, III. Stráňské předměstí, IV. Hradecké předměstí.
Části města a ulice byly pojmenovány
následovně: Dolní náměstí, Horní náměstí,
Kostelní náměstí (před dnešní poštou), Te-

Hradecké předměstí – 90. Celkem uvádí
Žahourek 360 domů ve městě s celkovým
počtem obyvatel 2 629.
Ve městě bylo v této době 32 krámků obchodních i řemeslných, 2 kavárny,
13 hostinců a 2 nálevny piva.
V horní frontě domů na Dolním náměstí
sídlily tyto úřady: na č. 1 na staré radnici byl
okresní soud, na č. 2 obecná škola, na č. 3
městský úřad, na č. 4 okresní hejtmanství.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

V. Čarodějnický slet v Borku
Dne 30. 4. 2018 se na místním hřišti konalo tradiční pálení čarodějnic, které bylo
zahájeno lampiónovým průvodem celou vesnicí.

V letošním roce občané Borku obnovili po 40 letech tradici ve stavění májky. Samotnému
stavění máje předcházela důsledná příprava, za kterou bych chtěla všem moc poděkovat.
Celá akce se díky počasí a bezchybné organizaci všech spoluobčanů setkala s obrovským ohlasem.
Děkuji všem za pomoc při přípravě a účasti.
Věra Hlaváčková, Spolek Borek

Federal-Mogul Valvetrain s.r.o., Strojírenská 160, 380 01 Dačice
výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů

rozšiřuje svou výrobu a přijme pracovní pozice

Operátor/ operátorka ve výrobě
Strojní údržbář/ provozní zámečník
Elektroúdržbář
Požadavky:
•
Vzdělání v oboru
•
Schopnost pracovat v třísměnném provozu
•
Zodpovědnost a spolehlivost

Pokud Vás naše nabídka oslovila, napište nám e-mail: marie.zavodska@federalmogul.com,
volejte na tel. 383 131 330, nebo na adresu: Marie Závodská, Strojírenská 160, 380 01 Dačice.

--- inzerce ---

Nabízené benefity:
• Osobní prémie, týmová prémie
• Dovolená navíc, Příspěvek na stravování
• Na kulturu, sport, relaxaci poskytujeme FlexiPassy
• Příspěvek na penzijní připojištění, mimořádná prosincová prémie
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Doporučte nám zaměstnance
a získejte 5.000 Kč

OPERÁTOR VÝROBY
obsluha výrobní linky

777 432 700
s.hrabakova@nsesolutions.cz

Šárka Hrabáková

REFERENT ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
komunikace se zahraničními dodavateli
částečný monitoring dopravy

KONTROLA KVALITY
kontrola výrobků
práce s optickou kamerou

EXPEDIENT BALICÍHO CENTRA
obsluha paletového vozíku
manipulace s hotovými výrobky

--- inzerce ---
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TISKAŘ
obsluha tiskařské linky
sledování odstínů barev

SEŘIZOVAČ
kontrola a obsluha výrobní linky
kontrola výrobního procesu

HLEDÁME NOVÉ
ZAMĚSTNANCE
4. 7.

120 (150) Kč

so

DS Hálek Nymburk

so

Šípková
Růženka

8. 7.

ne

ne

15. 7.

40 (50) Kč

Divadlo Scéna Zlín

Rákosníček
a jeho
rybník

10:00 h

divadlo pro děti

100 (120) Kč

ne

8. 7.

čt

12. 7.

ne

15. 7.

120 (150) Kč

zakončení
festivalu

Divadlo Stodola Brno

Rebelové
ze Stodoly

20:00 h

divadelní muzikál

út

pá

10. 7.

13. 7.

s kapelou

Za dačickou kostku cukru

www.besedadacice.cz

150 (180) Kč

Václav NOID
Bárta

21:00 h

Trio Traktůrek

20:00 h

hudba

120 (150) Kč

Sean Barry
200 (250) Kč

host

120 (150) Kč

& kapela Jazz 4

COP

21:00 h

6. 7.

Radka

pá

Fišarová

21:00 h

X-TET

20:00 h

hudba

Epydemye

hudba

20:00 h

Lenka
Filipová

20:00 h

koncert

s kapelou

Banjo
Band
150 (180) Kč

&

11. 7.

DS při N.K.N. Jemnice

120 (150) Kč

Ivan Mládek

Na správné
adrese

21:00 h

divadlo

40 (50) Kč

DS Hálek Nymburk

hudba

20:00 h

s kapelou

5. 7.

Lüftner

čt

Špunti
na vodě

Petr

20:00 h

koncert + letní kino

Pořádá město Dačice.
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.
Vstupenky zakoupíte na Infocentru Dačice nebo v rezervačním systému na rezervace.dacice.cz.

100 (120) Kč

Divadlo Scéna Zlín

ne

O Marušce
a 12 měsíčkách

11. 7.

14. 7.

Hry, lásky
a náhody

20:00 h

divadlo

100 (120) Kč

40 (50) Kč

10:00 h

a

5. 7.

Agentura KK

čt

Pohádky
pana
Pohádky

10:00 h

divadlo pro děti

divadlo pro děti

IYASA
Zimbabwe

18:00 h

taneční vystoupení

100 (120) Kč

ne

7. 7.

Kvítek

a dačický dětský sbor

VOXEL

21:00 h

Slunce, seno,
jahody
a pár facek

20:00 h

divadlo

st

zahájení
festivalu

Petra Göbelová

20:00 h

hudba

4.–15. července2018 na nádvoří Státního zámku Dačice
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Branou Podyjí

Sportovní okénko

TJ Centropen Dačice odd. SPV zve na XXIX. ročník
turistické akce BRANOU PODYJÍ. Akce se koná dne
9. června 2018. Máme přichystaný široký výběr tras.
Pěšky od 10 km až po 35 km v okolí Dačic, dále 12 km
po naučné stezce. Pro cyklisty jsou trasy o délce od
20 km do 60 km. Dále je připravena trasa pro děti
o délce 7 km. Tato trasa má společný odchod v 9:30
h. Vše má start a cíl v sokolovně. Podrobné propozice budou na
Infocentru Dačice. Popřípadě dotazy p. Šuler, tel.: 728 656 780. Zveme zájemce o pohyb v okolí našeho města.
Václav Šuler, odd. SPV TJ Centropen

Oddíl kuželek
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz. V měsíci
září připravujeme nábor nových členů.

Upozornění
Běžecký závod Dačická 14 se překládá
na 14. září 2018 z důvodu oprav u rybníka Peráček.

Volejbal
KP ženy - volejbalový kurt za halou (v nepřízni počasí sport.
hala). 6. 6. 2018, 17:30 h Dačice - TJ Třeboň Jiskra A

Stolní tenis
Mistrovské soutěže stolních tenistů ST-KD Dačice skončily, ale
stolní tenisté se pomalu chystají na novou sezónu. Mužstvo „A“
hrálo krajskou soutěž a umístilo se uprostřed soutěžní tabulky.
To je velmi pěkné umístění, zvláště proto, že současný nejlepší
dačický hráč Vojtěch Havlík hrál v SK Telč divizní soutěž. Mužstvo
„B“ hrálo okresní přebor III. třídy a umístilo se na velice lichotivém
4. místě tabulky. Družstvo tvořili velmi mladí hráči ještě školou povinní, doplněni jedním až dvěma dospělými hráči. Mladí hráči především sbírali zápasové zkušenosti a ke konci soutěže na nich bylo
znát velké zlepšení hry a získávání potřebných bodů.
Oddíl stolního tenisu dále vede přípravku pro velmi mladé hráče, které postupem času, při zlepšování jejich hry, zařazuje do soutěžních družstev. Začátek přípravy těchto mladých hráčů kopíruje
školní rok, a tudíž od září bude oddíl přijímat další nové uchazeče o stolní tenis. Bližší informace jsou na vývěsce stolního tenisu
na Katolickém domu v Dačicích, eventuálně na telefonu u trenéra
p. Havlíka (mob. 721 478 454).
Závěrem tohoto příspěvku oddíl stolního tenisu při Katolickém
domu Dačice děkuje městu Dačice a bankovnímu ústavu Waldviertler Sparkasse a.s. za podporu mladých sportovců a umožnění
hrát soutěže na vyšší úrovni.
Zdeněk Havlík

--- inzerce ---

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

Oddíl fotbalu
9. 6. 2018 žáci, 9:30 h Dačice – Třeboň
9. 6. 2018 muži KP, 17:00 h Dačice - Třeboň
10. 6. 2018 dorostenci, 10:00 h Dačice - J. Hradec
1. 6. 2018 přípravka st., 17:30 h Dačice - Třebětice
5. 6. 2018 přípravka ml., 17:00 h Dačice - Kunžak
5. 6. 2018 přípravka ml., 17:00 h Dačice - Nová Bystřice

Měsíc červenec je prázdninový, odpočinkový, a tak i my, výkonný výbor TJ Centropen Dačice, Vám všem sportovcům, zejména
mládeži, přejeme načerpání sil do dalších, podzimních soutěží, příjemné a bezúrazové prázdniny, našim milým fanouškům, příznivcům a sponzorům krásné a pohodové léto.
Jedinou významnou akcí je volejbalový turnaj dvojic na koupališti v Dačicích v srpnu 2018.
Výbor TJ Centropen Dačice z.s.

9. ročník Velikonočního turnaje
Další ročník Velikonočního turnaje ve florbalu probíhal
11. – 13. května v Městské sportovní hale v Dačicích.
Turnaje se zúčastnilo sedmnáct týmů z různých koutů republiky
a ve velké konkurenci se neztratily ani týmy z Dačic. V ženské kategorii braly bronz dačické florbalistky hrající druhou ligu, v té mužské si dokonce pro zlato v konkurenci týmů z extraligovými jmény
došly tým Fizzy Bubblech, tedy celek, tvořený florbalisty Centropenu Dačice. Celkem se turnaje zúčastnilo na sto šedesát florbalistů/
florbalistek. Nechyběli zástupci z Prahy nebo Brna, ale třeba i Liberce, Českých Budějovic, Břeclavi, Třebíče, …
Turnaj je každoročně pořádán pod hlavičkou dačického florbalového oddílu, letos už proběhl jeho devátý ročník. Pořadatelé se
každoročně mohou pochlubit silnou konkurencí, kdy vedle takřka
amatérských týmů startují družstva s hráči, hrajícmi nejvyšší českou ligovou soutěž, a nejinak tomu bylo letos. Účastníci mají na
turnaji možnost poznat město Dačice v celé svojí kráse.
Výsledky turnaje
Muži: 				Ženy:
1. Fizzy Bubblech (Dačice)		
1. Lassie´s snout (Brno)
2. IBK Monsters (Břeclav)		
2. UTD (Č. Budějovice)
3. Pohoda team (Brno)		
3. White Devils (Dačice)
4. Dream Vidláci team (Dačice)
4. Kalamita (Vysočina)
5. Bazzers Team (Liberec)		
5. Tlamoleptým (Jihlava)
6. Pološílené Veverky (Jihlava)
7. A.M.C. (Havlíčkův Brod)
8. Vlkofani (Třebíč)
9. PFC Cenosillicaphobia (Bořitov)
10. AlkFajn (J. Hradec)
11. FBC Pohořelice (Pohořelice)
12. SK Velká Ohrada (Praha)

periodický tisk územně správního celku
Vychází 1 x měsíčně v nákladu 3150 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků

Číslo: 6/2018, ročník sedmý
Datum vydání: 28. 5. 2018
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
distribuce zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU
Kulturní dům Beseda
23. června, sobota, 13:00 h
Letňák
Zahájení letní sezóny, vstupné zdarma
Letní scéna Pod Kaštany
4. až 15. července
Dačická kostka
XXI. ročník letního kulturního festivalu
Nádvoří státního zámku

Kino Beseda
1. června, pátek, 18:00 h
HLEDÁ SE PRINCEZNA, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 90/110 Kč
Den dětí v kině: sladký dáreček
3. června, neděle, 17:00 h
SOLO: STAR WARS STORY, akční sci-fi, 2D
český dabing, vstupné 120 Kč
6. června, středa, 19:00 h
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
8. června, pátek, 19:00 h
SOLO: STAR WARS STORY, akční sci-fi, 3D
český dabing, vstupné 140 Kč
13. června, středa, 19:00 h
BACKSTAGE, romantický, 2D
česky, vstupné 120 Kč
20. června, středa, 19:00 h
NEZNÁMÝ VOJÁK, drama, 2D
české titulky, vstupné 110 Kč/ členové FK 90 Kč

Katolický dům
a RC Křižovatka

Městské muzeum a galerie
do 10. června
Barevná paleta
Výstava prací absolventů výtvarného oboru
ZUŠ Dačice. Derniéra výstavy v neděli
10. června v 16:00 h.
do 10. června
Malé kalendárium osobností
Připomínka výročí významných osobností
regionu. Výstavní chodba.
16. června, sobota, 18:00 - 21:00 h
XIII. Dačická muzejní noc
16. června až 2. září
Ten sbírá to a my zas tohle
O muzeu i v muzeu hravě a zábavně. Výstava
k 125. výročí založení muzea v Dačicích.
Slavnostní zahájení v rámci muzejní noci
16. 6. v 18:00 h.
16. června až 2. září
Fotohádanky Jiřího Nováka
Výstavní chodba

12. června, úterý, 17:00 h
Zpracování ovoce a zeleniny
Beseda s Martinou Kasalovou
17. června, neděle, 15:00 h
Táta frčí - na kolech
Den otců: pojedeme na kole po cyklostezce ze
Slavonic do Dobersbergu a zpět. Start 15:00 h
z vlakového nádraží ve Slavonicích.
27. června, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
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

Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00 h, 13:00 - 17:00 h.

Více informací na www.katolicky-dum.cz
a www.rckrizovatka.cz
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22. června, pátek, 19:00 h
BACKSTAGE, romantický, 2D
česky, vstupné 120 Kč
24. června, neděle, 19:00 h
TEAMBUILDING, česká komedie, 2D
česky, vstupné 100 Kč
27. června, středa, 10:00 h
PEPA, česká tragikomedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč

21. 7. od 13:00 h - Házení kozla z věže

29. června, pátek, 19:00 h
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE, akční, 3D
český dabing, vstupné 120/140 Kč

25. 7. od 18:00 h - Divadlo Koňmo

historická veselice: dobová hudba, kejklíř, sokolník, tanečnice, šermíři, ohnivé
vystoupení, dobová řemesla, ...
loutková pohádka pro děti Vyprávění starélo vlka aneb pravda o Karkulce

10. 8. od 20:00 h - Pavlína Jíšová & BABABAND
+ letní kino Martin a Venuše
folkový koncert + promítání rodinné komedie

Letecké muzeum
V. Götha v Dačicích

hledá na období letních prázdnin
muže nebo ženu (nejlépe důchodce)
jako dozor do expozice.
Prac. doba úterý – pátek 9:00 – 12:00 h,
13:00 – 15:00 h. Každý pátek finanční odměna. Případní zájemci mohou volat po
15. hodině na tel. č. 774 104 885.
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11. 8. od 14:00 h - Prázdninové hraní Pod Lipkami
soutěže, hry a písničky pro všechny lidičky

13. - 18. 8. - Dačická řežba

mezinárodní řezbářsko-sochařské sympozium, večery s živou muzikou

21. - 24. 8. - Kovářské dny

umění mistrů kovářů a jejich tovaryšů
na všechny akce je vstup volný

