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Jak to vidím aneb okolo Dačic pěšky i na kole
Kdo jste v posledních dnech jeli autem z Dačic směrem na Jindřichův Hradec, určitě jste si všimli, že za Nivami lemují silnici
dřevěné kolíky. Jedná se o vytýčení trasy první cyklostezky v Dačicích. Už v roce 2014 jsme si dali za úkol výstavbu cyklostezek, které zvýší bezpečnost chodců a cyklistů pohybujících se v okolí Dačic. V první fázi jsme začali pracovat na cyklostezce
Nivy – zahrádkářská kolonie Toužín, cyklostezce Dačice – Bílkov a cyklostezce Červený Vrch – Kostelní Vydří.
Jako u každé stavby jsme museli nejprve
vyřešit pozemky, které jsou pro cyklostezku potřebné. V případě cyklostezek je to
vždy složité, protože se na trase nachází
spousta vlastníků a jednání s nimi jsou
velmi náročná, někdy bych řekl až nemožná. Když jsme narazili na to, že se vlastník
pozemku nechtěl dohodnout na prodeji
pozemku, nebo jeho požadavky byly nereálné, museli jsme hledat
jiná řešení a někdy i změnit trasu cyklostezky. Bohužel ne každý slyší na to, že cyklostezka bude sloužit všem a že se díky ní vyhneme
nebezpečnému provozu na silnicích. V tomto případě děkuji všem
majitelům pozemků, kteří projevili vstřícnost a díky kterým se budou moci cyklostezky zrealizovat.
Právě u cyklostezky z Niv k zahrádkářské kolonii se nám tyto problémy podařilo vyřešit nejrychleji a tím připravit projekt k realizaci.
Postavená cyklostezka vyhoví pohybu až 150 chodců a současně
cca 150 cyklistů za hodinu v obou směrech. Povrch cyklostezky
bude v celé její délce z asfaltu. Podél cyklostezky vznikne „zelený
pás“. Cyklostezka bude dlouhá 516 m, ve většině své trasy bude
2,5 m široká. Díky cyklostezce dojde rovněž k doplnění turistické

nabídky s možným napojením na existující a vyznačenou Naučnou stezku okolím Dačic. Stavba cyklostezky bude stát něco přes
3,5 milionu korun a podařilo se nám na ní získat dotaci 2.872.000 Kč.
V současné době jednáme s vlastníky pozemků pro cyklostezku z Dačic do Bílkova a věřím, že i zde najdeme řešení, které nám
umožní cyklostezku postavit. V tomto případě jsou cyklisté a chodci ohroženi zvýšeným provozem aut díky rozrůstajícímu se průmyslovému areálu okolo Karlova.
Mým snem je propojit cestami pro cyklisty všechny místní části
s Dačicemi a i mezi sebou. Proto jsme i v minulém roce oslovili pozemkový úřad se žádostí o vybudování cesty z Hostkovic na silnici
do Slavonic s návazností na cestu z této silnice k Toužínu a dál na
Dačice. V katastru Chlumec máme připravený pozemek, na kterém
bude možné vybudovat cestu k vodárně u silnice na Jemnici a odtud opět do Dačic.
Díky elektrokolům (která si kromě jiného může každý nabít
v Kancnýřově sadu) je cyklistika dostupná i pro seniory a všechny, kteří pravidelně nesportují. A tak věřím, že cyklistika má u nás
budoucnost nejenom jako sportovní aktivita, ale i jako ekologický
způsob přepravy.
Karel Macků, starosta

Setkání dačických rodáků v Praze
Bylo svoláno na 15. června 2018, téměř po roce od minulého setkání, ale tentokráte se nekonalo v Poslanecké sněmovně,
ale v restauraci Divadla Na Jezerce. Letošní setkání bylo opravdu netradiční.
Restaurace se nachází v objektu divadla,
jehož principálem je známy herec Jan Hrušínský. Náš jihočeský poslanec Jan Bartošek
je dobrý kamarád s panem Hrušínským
a zároveň je i členem dačického divadelního spolku Tyl, a tak společně domluvili pro
dačické rodáky divadelní hru „Ženy v trysku
staletí“, které zahráli právě dačičtí ochotníci. Setkání bylo zahájeno dačickým starostou Karlem Macků v pět hodin odpoledne
a po krátkém úvodním slově následovalo
promítnutí filmu o kulturních akcích v Dačicích za rok 2017, který byl také k vidění na
novoročním setkání na Palackého náměstí.
Následně starosta spolu s místostarostou
Jiřím Baštářem informovali o dalších investicích, které v Dačicích buď probíhají nebo se v letošním roce rozeběhnou.
Po této formální části již následovala neformální část programu, kdy se utvořily malé
diskuzní skupinky přátel a známých a do

sedmé hodiny bylo o čem povídat. Před sedmou hodinou se účastníci setkání přesunuli
do Divadla Na Jezerce, kde přesně v sedm
hodin začalo již velmi očekávané představení. V obecenstvu také zasedl pan Jan Hrušínský se svou ženou Miluší Šplechtovou.
Představení se velmi povedlo, herci podali
velice dobré výkony a diváci se dobře bavili. Komedie „Ženy v trysku staletí“ vznikla
úpravami scénáře Zdeňka Podskalského
(původní název Žena v trysku století) a jedná se o zprostředkování jakéhosi duchaplného průvodce po dějinách ženské nadvlády nad mužským pokolením.
Po představení vystoupil na podium
i sám Jan Hrušinský se svou ženou a všem
hercům poděkovali za vtipné divadlo a oba
byli velmi potěšeni celým setkáním.
Setkání bylo velmi milé a příjemné a zúčastnilo se ho kolem čtyřiceti rodáků. Je
dobré, že se v této tradici setkávání dále

pokračuje a účastníky stále zajímá, co se
v jejich rodném městě děje.
Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM
13. – 18. srpen 2018
Kancnýřův sad v Dačicích
– denní práce řezbářů
– sklářská dílna
– hudební podvečery
– řezbářská show s pyrotechnickými efekty
– vernisáž
Občerstvení zajištěno.
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Slovo místostarosty
Všichni vnímáme, že se nacházíme v době extrémního sucha. Počátkem června konečně více zapršelo, ale ne všem to přineslo radost.
Došlo k zaplavení pohybují kolem 6 milionů korun. Vzhledem silnice a začalo se pracovat na odstranění
sklepních prostor by- k vytíženosti těchto aut, se mělo toto vozi- havárie. Vlastní stavební práce byly nátového domu v ulici dlo dostat do Dačic až o dva dny později.
ročné z důvodu podloží, které je tvořeno
Bratrská. Během někoBohužel v podvečer příjezdu se dostavily rulou a tím, že kanalizační řad je uložen
lika minut bylo v celém opět deště a situace s vyplavenými sklepy v hloubce téměř 4,0 metrů. Nakonec bylo
prostoru 30 centimetrů se opakovala. Jednotka profesionálních nutné vyměnit úsek o délce sedmi metrů.
vody. Byla povolána jak i dobrovolných hasičů opět ochotně po- I přes vysokou náročnost byla oprava na
jednotka profesionálních, tak i dobrovol- mohla. Předpověď na noc nebyla příznivá kanalizačním řadu dokončena ve večerních
ných hasičů, kteří ochotně pomohli. Jelikož a déšť měl pokračovat až do ranních ho- hodinách ještě ten den. Místo výkopu bude
voda nastoupala z podlahové vpusti, byli din. Aby se zamezilo znovu vyplavení, byla následně po dotvarování zaasfaltováno.
hned druhý den povoláni pracovníci firmy místnost s podlahovou vpustí utěsněna Tato nepříjemná událost, která potkala zeČevak a.s. pro kontrolu kanalizační přípoj- pytli s pískem, které v pozdních večerních jména obyvatele zaplaveného domu, měla
ky, které se vina přičítala. Kontrolou a čiště- hodinách dopravili pracovníci Technických pro mě jedno velmi důležité a pozitivní
ním nebyl nalezen problém na kanalizační služeb Dačice s.r.o. Následně bylo osazeno zjištění. Jednalo se o ochotu a nasazení
přípojce, proto se technici zaměřili na kana- čerpadlo pro odčerpání případného na- všech zúčastněných, díky kterým byl tento
lizační řad, který nebyl zcela průchodný. Na stoupání vodní hladiny.
problém tak rychle vyřešen. Všichni výše
kontrolu potrubí řadu se využívá speciální
Druhý den se na místo dostavilo speci- zmiňovaní odváděli práci nad rámec svých
vozidlo, které je vybaveno kamerou a doká- ální vozidlo firmy Čevak a.s. a začalo mo- povinností a o to více si jí cením. Jsem rád,
že monitorovat stav potrubí a přesně odha- nitorovat kanalizační řad v ulici Bratrská. že je kolem nás stále tolik lidí, kteří jsou
lit problém a jeho polohu. Tato vozidla má Kamera odhalila propadlý a zasypaný kanál ochotni pomoci.
firma Čevak a.s. ve vlastnictví pouze tři, a to a lokalizovala místo poruchy. Hned po tomJiří Baštář,
i z důvodu pořizovacích nákladů, které se to zjištění byla povolána technika, uzavřena
místostarosta

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

Rada města na své 110. schůzi konané
18. 5. 2018:
• souhlasila s udělením výjimky pro zemědělskou techniku firmy LUČINA Dolní
Němčice s. r. o. pro průjezd komunikací
účelová komunikace Dolní Němčice –
Hostkovice s tím, že dodrží povolené zatížení mostu na této komunikaci.
Rada města na své 111. schůzi konané
23. 5. 2018 mimo jiné:
• schválila smlouvu o přijetíí účelové dotace ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu
Dačická kostka v roce 2018 uzavíranou
mezi Jihočeským krajem a městem Dačice,
• schválila rozdělení příspěvků z rozpočtu
města pro rok 2018,
• schválila rozpočtové opatření č. 10/2018
v těchto objemech: příjmy 523.255,10 Kč,
výdaje 523.255,10 Kč, financování 0,00 Kč,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností VAK projekt
s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 969.900 Kč bez DPH,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
IROP – výzva č. 78 – „Energetické úspory
v bytových domech III“ na realizaci akce
„Zateplení domu Sokolská 200“,
• schválila v kompetenci valné hromady
zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok 2017 (hospodářský výsledek za rok 2017, tj. zisk ve
výši 163.205,15 Kč, bude převeden na ka-
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lamitní fond),
• vzala na vědomí informaci o výsledku veřejných schůzí v místních částech města
Dačice konaných v roce 2018,
• schválila dovybavení JPO V v souladu se
schváleným standardem.
Rada města na své 112. schůzi konané
29. 5. 2018:
• schválila uzavření Smlouvy o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., Praha 3 na realizaci
vyvolané překládky sítě elektronických
komunikací stavbou „Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice
– zahrádkářská kolonie Toužín“ s náklady
pro město Dačice ve výši 789.222 Kč.
Rada města na své 113. schůzi konané
6. 6. 2018 mimo jiné:
• schválila Směrnici rady města o nájmech
bytů v majetku města, která nabývá
účinnosti od 1. 7. 2018,
• schválila Statut Dačického zpravodaje
s účinností od 1. 7. 2018,
• zřídila Redakční radu Dačického zpravodaje s účinností od 1. 7. 2018,
• udělila souhlas s přijetím finančních darů
v celkové výši 12.840,00 Kč od dárců
obec Báňovice, obec Budíškovice a obec
Třebětice, které jsou určeny na nákup
a zpracování knižních fondů pro obecní
knihovny,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Oprava chodníků podél silnice III/4088
v Chlumci“ a uzavření smlouvy o dílo s ví-
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•
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tězným účastníkem společností SATES
ČECHY s. r. o. z Telče s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.110.914,09 Kč bez
DPH,
schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Oprava místní komunikace k vlakové
zastávce v Malém Pěčíně“ a uzavření
smlouvy o dílo s vítězným účastníkem
společností SWIETELSKY stavební s. r. o.
z Českých Budějovic s celkovou nabídkovou cenou ve výši 422.594,86 Kč bez
DPH,
schválila uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši
131.575 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně
– osvětlení přechodu pro chodce“,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Přístavba knihovny v Dačicích“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
schválila výsledek poptávkového řízení akce „Smuteční obřadní síň Dačice
– vzduchotechnika“ a uzavření smlouvy
o dílo s vítězným účastníkem – společností Ing. František Huk CSc., s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 429.900 Kč bez
DPH,
schválila přijetí dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na realizaci akce
„Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín“ v celkové výši 2.872.000 Kč,
schválila rozpočtové opatření č. 11/2018
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v těchto objemech: příjmy 1.375.677,40
Kč, výdaje 1.375.677,40 Kč, financování
0,00 Kč,
• doporučila zastupitelstvu města schválit
Závěrečný účet města Dačice za rok 2017
a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Rada města na své 114. schůzi konané
13. 6. 2018 mimo jiné:
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Přírodní vzdělávací zahrada
MŠ Za Lávkami“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
• schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2018 mezi městem
Dačice a firmou Miroslav Brtník – ZEDNICTVÍ, Peč na akci „Stavební úpravy
provozní budovy ČOV Dačice II“, jehož
předmětem je úprava ceny díla v celkové
hodnotě -171.577,32 Kč bez DPH a změna
termínu dokončení díla do 10. 8. 2018,
• doporučila zastupitelstvu města schválit
poskytnutí návratné finanční výpomoci
Tělocvičné jednotě Sokol Dačice – Centropen na rekonstrukci střešní krytiny na
objektu sokolovny ve výši 400.000 Kč a to
na dobu pěti let.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

na svém 23. zasedání konaném 20. 6.
2018 mimo jiné:
• schválilo účetní uzávěrku města k 31. 12.
2017 a Závěrečný účet města za rok 2017;
hospodaření města skončilo přebytkem
ve výši -4.111.705,12 Kč oproti plánovanému -10.646.600,00 Kč
• udělilo cenu města Dačice za rok 2017
Vladislavu Říhovi za celoživotní přínos
v oblasti sportu a PaedDr. Vítězslavu Jindrovi za přínos pro regionální literaturu
• schválilo změnu názvu dačické knihovny

na Knihovnu Matěje Mikšíčka
• schválilo pro volební období 2018 – 2022
počet členů zastupitelstva na 21
• zvolilo do funkce přísedící Okresního
soudu v Jindřichově Hradci pro funkční
období 2018 – 2022 opětovně Ivu Procházkovou
• schválilo příspěvek z rozpočtu města SH
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Dolní
Němčice ve výši 35.000 Kč a Dačickému
ZVONEČKU ve výši 40.000 Kč
• schválilo finanční dar Nadačnímu fondu
Nemocnice Dačice ve výši 51.555 Kč; dar
bude použit na pořízení automatického
externího defibrilátoru a dvou transportních vozíků pro bezpečnější přepravu pacientů v areálu nemocnice
• schválilo poskytnutí návratné finanční
výpomoci Tělocvičné jednotě Sokol Dačice – Centropen ve výši 400.000 Kčna
rekonstrukci střešní krytiny na objektu
sokolovny
• schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
veřejné finanční podpory s fyzickou osobou podnikající na zajištění dopravních
potřeb města
• schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného
břemene na prodej pozemku p. č. 294
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře
213 m2 a zahrady o výměře 769 m2 včetně
rodinného domu č. p. 37/II v ulici V Kaštanech za cenu 2.200.000 Kč
• prodej neobsazeného bytu o velikosti 3+1 v domě č. 422/V za kupní cenu
1.660.000 Kč
• vzalo se souhlasem na vědomí priority
občanů města, které byly naformulovány
na Fóru Zdravého města Dačice a MA21
a následně ověřeny sociologickou studií
na reprezentativním vzorku populace
města starší 15 let

Úřední dny insolvenčních správců
Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové v měsíci červenci 2018
bude dne 27. 7. 2018 v době od 8:00 do 12:00 h. Úřední den insolvenčního správce
Mgr. Miroslava Ambrože bude dne 13. 7. 2018 v době od 8:30 do 13:30 h. Insolvenčního
správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

Dačické íčko soutěží
o přízeň návštěvníků
Od 21. června do 31. srpna 2018 se
Infocentrum Dačice uchází o přízeň
svých klientů a návštěvníků v internetové prestižní anketě Informační centrum roku 2018.
V případě, že jste s našimi
službami spokojeni, budeme rádi, když nás podpoříte
hlasováním v anketě, kterou
naleznete na webové adrese
www.kampocesku.cz.
Děkujeme za Váš případný hlas a těšíme
se na Vaši návštěvu v našem infocentru.
Zdeňka Králíková, odbor kultury
a cestovního ruchu

Rozkvetlé
Dačice 2018
Město Dačice vyhlásilo 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.
Soutěžíme v kategoriích:
• rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
• rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
• úprava předzahrádky/okolí domu
Úplné znění pravidel a bližší informace
jsou k dispozici na městském webu nebo
na Infocentru Dačice, a to společně s přihláškou.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

Blahopřání
do Velkého Pěčína

Zubní pohotovost
1. 7.

neděle Bouchal Ivo

Vrchlického 5, Třeboň

384 723 036

5. 7.

svátek

Čechová Milena

Denisova 352/II, Jindřichův Hradec

384 363 569

6. 7.

svátek

Cuřín Jiří

Třeboňská 215, Chlum u Třeboně

384 797 235

7. 7.

sobota Doležal Antonín

Riegrova 569, Třeboň

384 721 700

8. 7.

neděle Drachovská Ivana Vrchlického 5, Třeboň

384 721 035

14. 7.

sobota Havlíček Pavel

384 361 401

Fügnerova 559, Jindřichův Hradec

15. 7.

neděle Josef Kunkela

Růžová 41/II, Jindřichův Hradec

384 363 491

21. 7.

sobota Hron Vladimír

Denisova 352/II, Jindřichův Hradec

384 325 837

22. 7.

neděle Hulička Radek

Jablonského 446, Třeboň

384 397 185

28. 7.

sobota Chaloupka Adam

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

29. 7.

neděle Jahelková Věra

Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec

384 321 773

Začátkem června oslavila paní Zdena Zachová 85. narozeniny. Celý život pracovala
jako zdravotní sestra a v současné době se
raduje nejenom z vnoučat, ale už i z pravnoučat. V srpnu oslaví také 50 let společného života se svým manželem Petrem.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí
a lásky.
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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 439 členů.
REALIZUJEME
Výstavba MŠ Za Lávkami – stavba je zastřešena, zakryta a zateplena, byly osazeny
výplně otvorů, probíhají práce na parkovišti a chodníku, dokončování povrchu fasády,
montáž akustických podhledů, kompletace
elektroinstalací, pokládka dlažby a montáže obkladů
Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček – III. etapa – proběhla
úprava hráze rybníka, v rámci první části rekonstrukce (tj. od ulice Hradecká po křižovatku s ulicí Na Peráčku) proběhla pokládka
podkladní asfaltové vrstvy komunikace,
probíhá vydláždění kamennou kostkou
a betonovou dlažbou, byly zahájeny zemní
práce v rámci druhé – tj. zbývající části rekonstrukce místních komunikací
Autobusová čekárna Lipolec – probíhá
realizace – dokončení v červenci 2018
Zateplení bytového domu čp. 209 –
probíhá realizace – dokončení v červenci
2018
Cyklostezka Nivy – zahrádkářská kolonie Toužín – probíhá realizace – dokončení
v září 2018
Zateplení MŠ Dolní Němčice – bude
zahájena realizace – dokončení v září 2018
DOKONČILI JSME:
Osazení dětské herní sestavy u starých
paneláků v ulici Jiráskova v Dačicích a dětského kolotoče v Prostředním Vydří
PŘIPRAVUJEME:
Modernizace výtahu školní jídelny ZŠ
B. Němcové – realizace – červenec – srpen
2018
Zateplení bytového domu čp. 211 – realizace – červenec – září 2018
Kanalizační sběrač Toužín – realizace –
červenec – říjen 2018
Přístavba Městské knihovny Dačice –
realizace – červenec – říjen 2018
Zřízení mobilního kluziště – realizace –
září – listopad 2018
(red)

Dotační možnosti pro zemědělce
v roce 2018 z MAS Česká Kanada
MAS Česká Kanada o.p.s. bude v letošním
roce vyhlašovat další výzvy v souladu
s Programovým rámcem PRV SCLLD.
Bližší informace: na tel. 720 028 301
Milan Průša, www.masck.cz,
e-mail: prusa@masck.cz
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Cykloplácek
Proč Cykloplácek?
Myšlenka na vybudování Cykloplácku se začala rodit
v průběhu roku 2017,
kdy jsme přemýšleli
o dalším rozšíření nabídky volnočasových
a sportovních aktivit
ve městě. V minulém
roce byl jednou z nejvydařenějších sportovních akcí tzv. Downtown Dačice, kdy borci na kolech sjíždějí
od věže Kostela sv. Vavřince přes Palackého
náměstí přímo do chřtánu myší díry. Mezi
tím skáčou, létají, padají a především se nejen oni skvěle baví. To bylo zárodkem oslovení člověka, který Downtown organizuje
– Alexandra Sidora, alias „Dema“.
Slovo dalo slovo a náš plán začal mít
reálné obrysy. Shodli jsme se, že Cykloplácek musí mít dvě části, a to „pumptrack“
a „single track“, že to je přesně to pravé, co
Dačice potřebují. Naši myšlenku podpořila
také uskutečněná anketa na FB profilu města, kde se drtivá většina hlasujících vyjádřila
pro výstavbu pumptracku a single tracku,
jednoduše řečeno tedy Cykloplácku. Zbývalo jediné - najít vhodnou lokalitu…
Proč právě Lesík?
Lesík nad fotbalovým stadionem v Dačicích patřil dlouhodobě k neprávem přehlíženým místům s velkým potenciálem v blízkosti centra města. Bohužel již dlouhé roky
sloužilo toto místo vyjma světlejších chvilek některým místním pobudům a omladině, která si v lesíku zkracovala dlouhé
chvíle popíjením alkoholu, v horším případě fetováním, o čemž svědčil nález několika injekčních stříkaček v průběhu následné
výstavby. Tomu jsme chtěli učinit přítrž
zpřístupněním tohoto místa širší veřejnosti, díky čemuž už nebude tato lokalita pro
zmíněná individua tolik zajímavá. Díky spolupráci a bezproblémové domluvě s majiteli okolních pozemků proto mohla započít

stavební část.
Výstavba
O výstavbu se postaral člověk vůbec
nejpovolanější – Saša Sidor. Výstavba byla
zahájena na podzim roku 2017, kdy se podařilo upravit terén do takové podoby, aby
se na něm v dobrém slova smyslu mohla
podepsat zima a sníh, který trasu single
tracku a pumptracku požadovaně zhutnil
a udusal. Součástí výstavby bylo také pokácení několika bříz, k čemuž by však došlo i bez realizace Cykloplácku. Zachování
těchto stromů by bylo nebezpečné všem
osobám pohybujícím se v lesíku. Drtivá většina stavebních prací proběhla v roce 2017.
Na letošní rok zůstala finální úprava obou
tratí, opětovné zhutnění, zasypání prosívkou, odvodnění drenáží, rovněž proběhla
montáž ochranného zábradlí a na závěr byl
osazen mobiliář – provozní řád, kodex terénního cyklisty, lavičky a dřevěné cedule.
Technické parametry
Single track, který začíná pod budovou
Středního odborného učiliště zemědělského a služeb a končí u budovy Junáku, měří
rovných 150 metrů. Na celé jeho délce čeká
na jezdce několik boulí a klopených zatáček.
Pumptrack je umístěn ve střední části Cykloplácku a měří 55 metrů. Byl konstruován
s vysokou pečlivostí tak, aby zajišťoval jeho
využití napříč všemi věkovými kategoriemi.
Je rovněž odvodněn drenážemi, což
zaručuje jeho maximální a co nejdelší
možné využívání v průběhu roku.
Financování
Díky aktivní podpoře Města Dačice bylo
na výstavbu vyčleněno z rozpočtu města
cca 90 tis. Kč, lví podíl na výstavbě měla
kromě samotného dodavatele také společnost Technické služby Dačice s.r.o.
Poděkování
Všem, kteří se zasloužili o vznik Cykloplácku!
Martin Šťastný,
vedoucí odboru dotací a investic

Filmový maraton v dačickém kině
Mamma Mia! Je nejenom název jednoho z největších hudebních hitu Švédské
skupiny ABBA, ale příznačně stejný název dostal v roce 2008 také filmový muzikál
s hity této skupiny.
A právě deset let, po uvedení této, dnes
již legendární romantické komedie, se na
plátna kin už v půlce července chystá jeho
druhé pokračování s názvem Mamma Mia!
Here We Go Again. V hlavních rolích se opět
představí Merryl Streep a Pierce Brosnan.
V našem kině film poprvé uvedeme už ve
středu 18. července 2018 ve 20 hodin v české předpremiéře.
Tomuto promítání bude ovšem předcházet také uvedení již zmíněného prvního
dílu, a to už od 17 hodin. V jeden den tak

budete mít možnost vidět oba snímky.
Vstupenky lze samozřejmě zakoupit jak
jednotlivě, pouze na jednu z uvedených
projekcí, tak i na oba filmy. Můžete si tak
užít velký filmový maraton s pohodovou
letní komedií a hity skupiny Abba.
Vstupenky jsou v předprodeji od 13. 6.
2018 na Infocentru Dačice nebo on-line na
rezervace.dacice.cz.
Více informací najdete také na www.besedadacice.cz.
Milan Krotký, Kino Beseda
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Změna způsobu přidělování bytů
v Domě s pečovatelskou službou
Od července 2018 dojde k významné změně ve způsobu přidělování bytů v Domě
s pečovatelskou službou v Dačicích (dále jen DPS). Dosavadní způsob, kdy byl veden pořadník žadatelů, již nebyl vyhovující a docházelo ke značným problémům
při obsazování bytů v DPS.
Počínaje 1. červencem bude možné
o byty v DPS požádat podobně jako
o ostatní městské byty. Odbor správy budov vypíše nabídku volného bytu v DPS
a tuto nabídku zveřejní po dobu 15 až 30
dnů na úřední desce, na internetových
stránkách města, případně v Dačickém
zpravodaji. Nabídka bude obsahovat podrobné informace o volném bytě a případní zájemci budou moci požádat o takový
byt, jaký jim vyhovuje.
Doposud žadatelé o byt v DPS zařazení
v pořadníku nevěděli, jaký byt se uvolní
a bude jim nabídnut. Docházelo tak často
k problémům, protože někteří z nich odmítali přijmout byt v přízemí, někteří požadovali pouze byt v nové přístavbě, byt
s balkonem apod.
Po dobu vyvěšení nabídky volného bytu
v DPS budou moci zájemci o byt podat žádost (postup podání žádosti bude podrobně popsán v nabídce bytu). Nová žádost
o byt v DPS bude k dispozici na odboru
správy budov, odboru sociálních věcí a na
internetových stránkách města. Součástí žádosti bude vyjádření lékaře, poučení

o tom, komu jsou byty v DPS určeny, a podmínkách slevy z nájmu, dále pak souhlas se
zpracováním osobních údajů.
Následně odbor správy budov předá
žádosti odboru sociálních věcí a sociální pracovnice provedou sociální šetření
u jednotlivých žadatelů. Pořadí žadatelů na
konkrétní byt bude určeno sociální komisí,
která bude vycházet z informací uvedených v žádosti a jejích přílohách a poznatků
sociálního šetření.
Ke dni 30. 6. 2018 bude zrušen stávající
pořadník žadatelů o byt v DPS. Ti, kdo již
v minulosti podali žádost o byt v DPS a jsou
zařazeni v pořadníku, resp. ti, kteří čekají
na projednání své žádosti sociální komisí,
budou písemně vyrozuměni tajemnicí sociální komise. Do konce letošního roku jim
bude nabídnuto pravidelné informování
o nabízených bytech v DPS.
Více informací lze získat na odboru sociálních věcí u tajemnice sociální komise
– Mgr. Irena Vašíčková, číslo dveří 210, tel.:
384 401 284, e-mail: soc.prace1@dacice.cz.
Irena Vašíčková,
tajemnice sociální komise

175 let od světového vynálezu
V roce 1983 byl kostce cukru v Dačicích postaven žulový pomník jako připomínka světového vynálezu. V roce 2012 bylo kolem pomníku osazeno 12 cizojazyčných
desek s nápisy v různých jazycích, aby si o dačickém prvenství mohli přečíst lidé
z celého světa.

K letošnímu výročí jsme se rozhodli osadit zeď
za pomníkem pěti
velkoformátovými panely, které v krátkosti
v češtině a angličtině popisují, jak došlo k tomuto sladkému vynálezu. Návštěvníci si tak
mohou přečíst příběh kostky cukru přímo
u pomníku. Panely doplňuje kreslená mapa
města s vyznačením míst, která jsou spojena s kostkou cukru. Panely nechal vyrobit
Libor Dedera z Pelhřimova, který je zároveň
autorem perokresby. Kolem zdi byl zhotoven chodník, aby byly panely dobře přístupné veřejnosti. V nejbližší době budou
také obnoveny nápisy na pomníku i na ci-

zojazyčných deskách.
Na výrobu panelů finančně přispěl Jihočeský kraj v rámci dotačního programu
Podpora cestovního ruchu.
Zdeňka Králíková,
odbor kultury a cestovního ruchu

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

Právě opravujeme
Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Pro stále
aktuální přehled o tom, co se kde spravuje, doporučujeme kromě Dačického
zpravodaje sledovat skupinu Opravy
města Dačice 2017 a 2018 na facebooku, která má ke dni uzávěrky tohoto vydání 421 členů.
DOKONČILI JSME:
Oprava plochy před novým hřbitovem
- stávající plocha před novým hřbitovem
v ul. Kapetova v Dačicích byla opatřena novým asfaltobetonovým krytem a zároveň
byl upraven vstup na hřbitov pro pěší. Realizaci provedl vítěz veřejné zakázky, kterým
byla firma Swietelsky stavební s.r.o. za cenu
díla ve výši 574.759,61 Kč bez DPH.
PROBÍHÁ:
Chodník u památníku kostky cukru město osadilo zeď za památníkem kostky
cukru velkoplošnými informačními tabulemi o historii vynálezu, který město Dačice
proslavil, tedy kostce cukru. Zbývá dokončit přístupový chodník k těmto panelům.
Realizace byla započata 11. 6. 2018.
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.
Oprava vodovodního řadu v Lipolci Vodovodní řad v Lipolci pochází ze 70. let.
20. st. a tomuto stáří přímo odpovídá jeho
stav. Zejména po vybudování přívodního
řadu z Hostkovic, kterým se navýšil tlak
v potrubí, dochází v Lipolci k opakovaným
a masivním poruchám, čímž dochází k odstávkám centrální dodávky pitné vody a dalším problémů. Z těchto důvodů rozhodla
rada města o zařazení opravy vodovodního
řadu Lipolec do rozpočtu města. V roce 2018
se zrealizuje I. etapa opravy, která zahrnuje
opravu vodovodního řadu ve vrchní části Lipolce, a to bezvýkopovou metodou. Vlastní
práce na opravě započnou 11. 6. a potrvají
zhruba měsíc a půl. V průběhu stavby bude
docházet k odstávkám v centrálních dodávkách pitné vody, které budou nahrazovány
přistavením cisteren s pitnou vodou. Děkujeme za pochopení.
PŘIPRAVUJEME:
Opravy objektů - v roce 2018 plánujeme
provést opravy těchto objektů ve vlastnictví města Dačice - kaplička P. Vydří - oprava
okapového chodníčku, oprava uliční fasády
čp. 4/I - Kulturního domu Beseda na Palackého nám., oprava fasády objektu čp. 5/I
Palackého nám., odvodnění čelní fasády
budovy čp. 27/I Krajířova.
(red)
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Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí
• Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte
nově na kterémkoliv úřadě obce
s rozšířenou působností
• Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění
• K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii
Pokud jsme si něco přáli ve vztahu k řidičskému průkazu,
tak mít možnost vyřídit si ho na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Od 1. července 2018 se toto přání stává
skutečností. Nadále platí, že výměna dokladu, jemuž končí
platnost, je zdarma a nově nemusíte pro řidičák chodit už ani
s fotkou. Řekneme si ale i o dalších novinkách, které nový způsob vydávání řidičských průkazů přináší.
Pokud žijete v Dačicích, ale trvalé bydliště máte v Praze nebo Ostravě nezbylo Vám než si vzít den volna a vydat se na úřad. Polovinu
dne jste strávili cestou, narychlo zajišťovali svou průkazovou
fotografii a následně přišlo na řadu samotné vyřizování dokladu
na úřadě. Nyní už se to dá zvládnout mnohem lépe a jednodušeji. Od 1. července totiž nabude účinnosti zákon č. 199/2017 Sb.
a prováděcí vyhláška č. 456/2017 Sb., díky nimž lze vyřídit některé
záležitosti spojené s řidičáky na nejbližším úřadě obce s rozšířenou
působností nebo na takovém, který Vám svou lokalitou nejvíce vyhovuje, celkově tedy na jednom z 206 míst v ČR. V novém systému
bude platit zásada: kde si o vydání či změnu v dokladu zažádám,
tam si průkaz také vyzvednu.
Téměř vše vyřídíte na jednom místě
Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit vydání nového řidičského průkazu po úspěšné zkoušce v autoškole, a to i v případě
dalších rozšíření, dále také výměnu starého nebo neplatného průkazu za nový, případně vydání karty řidiče do digitálního tachografu. Stejně tak Vám zde pomůžou při změně údajů (nejčastěji změna
příjmení), ztrátě, poškození, zničení, odcizení či reklamaci dokladu.
I občané jiných států mohou nově žádat na nejbližším úřadě obce
s rozšířenou působností o výměnu průkazu, který vydal jiný stát, za
český, a to i v případě jeho ztráty, poškození, zničení nebo odcizení.
Také si na zvoleném úřadě můžete požádat o výpis z evidenční
karty řidiče nebo bodového hodnocení (udělené body za provedené přestupky) či vyřídit záležitosti spojené s profesní způsobilostí
řidiče. Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou působností naleznete zde: www.mdcr.cz/orp.
Výjimky, kdy musíte na úřad v místě trvalého bydliště
Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště. Mezi ně patří
např. odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd.
Na úřad s fotkou už jen při vyřízení mezinárodního řidičského průkazu
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotografií, kterou
pracovník na přepážce umístil na žádost. Podle nové úpravy už se
na úřad s fotografií nebude muset. Systém sám vyhledá, zda již nemáte fotografii v jiné databázi (např. z občanského průkazu nebo
cestovního pasu), a pokud bude vaše podoba stále aktuální, použije ji a fotit se vůbec nebudete. V případě, že jste změnili vizáž a Vaše
podoba se na první pohled neshoduje s fotografií v existujících databázích, vyfotí Vás úředník přímo při vyřizování žádosti. Odpadá
tedy nutnost pořídit si průkazové fotografie. Nově se také na každý
doklad bude prostřednictvím podpisového tabletu pořizovat digitalizovaný podpis žadatele.
Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete papírovou
fotografii, je vydání mezinárodního řidičského průkazu (ten má
formát malé knížky, který prozatím tisk digitální fotografie neumožňuje).
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Změna trvalého bydliště nemá na řidičský průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto změnu
hlásit na úřadě. Ten Vám vydal nový řidičský průkaz. Nyní je tato
povinnost již minulostí. Od července se budou vydávat řidičské
průkazy, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se
vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských
průkazů.
Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše správních poplatků.
Za výměnu řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba
jeho platnosti, stále nebudete platit nic a dostanete ho zdarma. Při
vydání nového průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč.
Navýšení správního poplatku je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. Také se navýšil poplatek
za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na
700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání paměťové karty do digitálního tachografu
zaplatíte nadále 700 Kč.
Před 1. 7. 2018 Po 1. 7. 2018
Výměna řidičského průkazu
při uplynutí jeho platnosti

zdarma

zdarma

Vydání nového řidič. průkazu

50 Kč

200 Kč

Vydání řidičského průkazu
v kratší lhůtě (do 5 prac. dnů)

500 Kč

700 Kč

Mezinárodní řidičský průkaz

50 Kč

50 Kč

Vydání karty do digitálního
tachografu

700 Kč

700 Kč

Další informace Vám rádi poskytneme na tel. č. 384 401 259.
Odbor dopravy MěÚ Dačice

www.dacice.cz

Další dávky
nemocenského pojištění

Priority občanů města Dačice
pro rok 2018

V minulém čísle jsme popsali dvě dávky nemocenského
pojištění, a to nemocenské a ošetřovné. Dalšími dávkami nemocenského pojištění jsou peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), obecně nazývaná „mateřská“, kompenzuje ušlý příjem v souvislosti s narozením potomka.
Náleží primárně matce dítěte, za určitých okolností na ni má
nárok otec dítěte nebo jiná osoba, která dítě převzala do péče na
základě rozhodnutí příslušných orgánů. Podmínkou pro přiznání
této dávky je předchozí účast na nemocenském pojištění minimálně 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na PPM.
Osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnanci mají
ještě specifickou úpravu podmínek pojištění.
Nastávající matka si určí nástup na PPM od počátku 8. týdne do
počátku 6. týdne před porodem, případně může být dnem nástupu na PPM den porodu. Peněžitou pomoc v mateřství pobírá matka dítěte pod dobu 28 týdnů, porodila-li zároveň dvě a více dětí,
pak po dobu 37 týdnů. Pokud PPM pobírá jiná osoba, nežli matka
dítěte, doba poskytování dávky se liší.
Výše PPM činí po celou dobu 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM) je
dávkou, která se poskytuje pouze zaměstnankyním, pokud byly
z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedeny na práci
s nižším příjmem. Účelem dávky je kompenzovat pokles příjmu
zaměstnankyně.
Dávka se vyplácí těhotné zaměstnankyni (nejdéle do počátku
6. týdne před porodem), zaměstnankyni, jejíž mateřství je ohroženo (nejdéle do konce 9. měsíce po porodu) nebo zaměstnankyni,
jejíž schopnost kojení je ohrožena (po dobu kojení).
Dávka se vyplácí za kalendářní dny a její výše se stanoví
jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu
zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.
VPTM se nevyplácí za dny, ve kterých byla zaměstnankyně
v dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě; čerpala mateřskou nebo rodičovskou dovolenou; pobírala ošetřovné; čerpala
pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za
které nebyl poskytnut příjem nebo plat; měla neomluvenou
absenci či byla účastna stávky.
V letošním roce byly nově zavedeny dvě dávky nemocenského
pojištění, a to dávka otcovské poporodní péče – otcovská (od
1. 2. 2018) a dlouhodobé ošetřovné (od 1. 6. 2018). Těmto dávkám
jsme se věnovali v nedávných číslech zpravodaje, proto je zde znovu blíže nerozvádíme.
Článek poskytuje pouze zjednodušené informace o sociálních
dávkách. Podrobnější informace lze získat na Okresní správě sociálního zabezpečení v Jindřichově Hradci nebo na internetových
stránkách www.cssz.cz.
Příště popíšeme některé dávky důchodového pojištění.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

Na konci února letošního roku se za účasti téměř devadesáti občanů konal šestý ročník Fóra Zdravého města Dačice
a MA21. Jeho cílem bylo získat podněty k dalšímu rozvoji
města.
Náměty získané z fóra byly v průběhu měsíce
března opět ověřeny sociologickým průzkumem,
který provedla odborná firma MindBridge Consulting a.s. na reprezentativním vzorku dospělé
populace města Dačice a místních částí (n = 500)
metodou osobních rozhovorů. Tato studie nám tak
efektivně a objektivně zmapovala názory občanů
na nejvýznamnější priority Dačic a místních částí pro letošní rok.
Výsledky ověřovací ankety (řazeny abecedně):
• Opravit lávky přes řeku Dyji (u Penny a Centropenu)
• Urychlit vybudování kluziště
• Vybudování cyklostezek do okolních obcí (Toužín, příhraniční
rakouské obce)
• Vypracovat novou koncepci řešení náměstí (parkování, klidová
zóna)
• Vyřešit odstavné plochy pro kamiony
• Vytvořit server na lokální brigády
• Zajistit lékařskou zubní pohotovost
• Zajistit nové či větší prostory pro knihovnu
• Zajistit pořádek na nádražích a veřejných prostranstvích
• Zajistit údržbu aleje k Urbanči
• Zajistit umělou trávu pro fotbalisty
• Zavedení kamerového systému ve městě
• Zvýšit kapacitu Domova pro seniory
Děkujeme všem občanům a příznivcům Zdravého města Dačice
a MA21 za spolupráci při určení priorit města na rok 2018. Kompletní zpráva ze sociologického průzkumu je zveřejněna na www.
dacice.cz v záložce Zdravé město a MA21, Fórum ZM. Akce byla realizována ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

Nedá se to stihnout
Je sobota a dopoledne se ve Větrném Jeníkově koná tradiční
Běh okolo Větrného Jeníkova. Zároveň také dopoledne v Kněžicích začínají dobrovolní hasiči slavit 140 let od svého založení.
Hned po poledni zahajuje v Telči Milena Blažková výstavu „Poznej
dědictví UNESCO“ a zároveň v tomtéž čase začíná setkání rodáků
v Dušejově.

Myslivecký spolek Radkovice si Vás dovoluje pozvat na

COUNTRY STODOLU X

K poslechu i tanci zahrají country kapely

vždy od 19:00 h v obecní stodole
v Radkovicích u Budče, rezervace - 602 435 291.

--- inzerce ---

10. 8. DuhaBand a Tuláci
11. 8. COLORADO a Kořeni Vod Kořena

Další akce tutéž sobotu probíhají v dalších obcích senátního obvodu, po kterém se i díky různým pozváním také o víkendu často
pohybuji.
Navštívit všechny akce a naplnit všechna pozvání se nedá stihnout a je to dobře. Je to totiž nejlepší důkaz toho, že naše obce
a města opravdu velmi aktivně fungují a žijí.
Mám osobně pocit, že různých opravdu velmi pěkných akcí na
našich obcích neustále přibývá. Znám dokonce obce, kde organizují například akci zvanou „Výlov“ i několikrát do roka, protože
se lidé z vesnice mohou společně sejít a zároveň něco zajímavého
a pěkného pro své děti, pro sebe samé a nakonec i četné návštěvníky zorganizovat.
Možná i proto stojí zato si občas třeba nyní před prázdninami
či letními dovolenými uvědomit, že právě pohoda a radost, jejímž
zdrojem je práce či služba pro přátele, sousedy nebo třeba i náhodné příchozí, je živou vodou a dle mého názoru i jedním z hlavních
smyslů našeho života.
Miloš Vystrčil, senátor
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Dračí loď z Dačic obhájila na mistrovství Světa bronz
V sobotu 2. června vstoupil tým Dračičáků v nedaleké Třeboni již do své 5. sezóny závodů dračích lodí a na úvod jubilejní
sezóny to byl začátek více než povedený - dračí loď z města, které dálo světu vůbec první kostku cukru na světě, obhájila na
mistrovství Světa bronz na nejdelší – kilometrové trati!
výjimečné partě lidí.
Děkuji všem Dračičákům za heroický výkon, pořadatelům mistrovství Světa za skvěle odvedenou práci, městu Dačice za podporu
a v neposlední řadě našim fanouškům za přízeň!
za bronzové Dračičáky - Martin Šťastný, kapitán

Dačice a aktuální index
kvality života
Třeboň nabízí každoročně zpočátku června, vyjma svého běžného menu v podobě dobrého piva, chutných rybích pochutin
a jedinečné lázeňské atmosféry také dramatické mistrovské souboje dračích lodí na rybníku Svět. Ani letos nechyběla mezi přihlášenými posádka Dračičáků, tentokráte navíc ve zbrusu nových dresech majících barvy města Dačice, tedy žlutomodrou.
Složení dačické posádky je skutečně pestré a objevují se v ní zástupci městského úřadu, široké veřejnosti i fandů tohoto stále více
oblíbeného a vysoce týmového sportu. Nábor nových Dračičáků
probíhá víceméně bez přestávky od první sezóny a jenom v Třeboni usedlo do lodi s drakem na přídi hned 8 nováčků. Za necelou
pětiletku si pak dračí loď z Dačic vyzkoušelo více než 60 odvážlivců!
Pro třeboňský závod bylo nutné sestavit posádku o 16-20 pádlujících vč. minimálně 6 žen, nicméně zájem o účast z řad Dračičáků
byl na začátek sezóny úctyhodný a připraveno do bojů bylo více
než 30 z nich.
Letošního ročníku mistrovství Světa dračích lodí v Třeboni se zúčastnilo rovných 25 dračích lodí v kategoriích FUN a FIRMY. Další
4 lodě hlásila kategorie ŽENY. Každá posádka absolvovala alespoň 3 sprinty na 200 m – loď Dračičáků v tomto měření obsadila
18. místo. Vrchol dne však měl pro Dračičáky teprve přijít. Po vyhodnocení sprintů následoval dobrovolný program, kterým byl vytrvalostní závod na 1 000 m – počet startujících lodí v této výjimečné disciplíně se zastavil na sedmnáctce. Kilometrový závod - to je
zhruba 6 minut boje o vlastní život. Pro Dračičáky to byla již druhá
zkouška takto dlouhého závodu. Naštěstí bez výjimky všichni tuto
výzvu přežili a výsledek byl nad veškerá očekávání – neuvěřitelné
3. místo v kategorii FUN – tedy přesně po jednom roce a jednom
dni obhajoba a s ní spojený pohár - celkově již pátý v nedlouhé závodní historii týmu.
Slova kapitána:
Mistrovství Světa v Třeboni nás neskutečně baví a náležitě se na
něj dlouhé měsíce těšíme, tomu odpovídají také pravidelná soustředění spojené s teoretickou výukou v nejmenovaném dačickém klubu
na Peráčku. Na počátku sezóny vybíráme z bohaté nabídky závodů
„ty pravé“. O účasti v Třeboni nebývá žádná diskuze, je to pro většinu
Dračičáků jasná tutovka a jako kapitán nemívám problém sestavit pro
Třeboň posádku. Jedná se o dokonale připravený závod v nádherném
prostředí lázeňského města, okořeněný milou přítomností Pivovaru
Regent. To vše zaručuje dokonalý sportovní a kulturní zážitek plný neopakovatelných momentů.
Letošní sezóna bude pro Dračičáky pokračovat v sobotu 14. července v Jindřichově Hradci na rybníku Vajgar a za další dva týdny
– přesně 28. července v Telči na Štěpnickém rybníku. Není s podivem, že právě Telč nejen pro svou polohu bývá pro Dračičáky každoročně vrcholem sezóny. Dračičáci pak zakončí letošní sezónu divácky velmi atraktivním nočním závodem 22. září v Horní Cerekvi.
Novinkou letošní sezóny je založení skupiny „Dračičáci“ na Facebooku. Případní zájemci o rozšíření řad mohou požádat o členství
v této skupině a zažít tak nezapomenutelné sportovní okamžiky ve
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Den bez internetu může být pro řadu lidí dnem bez zpráv.
Zvykli jsme si na něj a najdou se i tací, kteří mají tendence
hodnotit kvalitu života podle kvality, tzn. rychlosti připojení. Na mne před pár dny vyskočila na internetu zajímavá
zpráva o projektu porovnávajícím 206 českých obcí s rozšířenou působností z hlediska tzv. indexu kvality života. Proto
mě zajímalo, jak jsou na tom Dačice. Výborně. Umístili jsme
se v první čtvrtině hodnoceného žebříčku celorepublikově
a byli jsme osmí v Jihočeském kraji.
Projekt Obce v datech porovnává veřejně dostupná data z oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi, a to podle
29 ukazatelů vyjadřujících úroveň zdraví prostředí, dostupnosti
zdravotní péče, práce, bydlení, vzdělání, dostatečnost služeb apod.
Každá z hodnocených obcí má uveden celkový index kvality života
a dílčí indexy ve třech hlavních kategoriích, a to Zdraví a životní
prostředí, Materiální zabezpečení (práce, bydlení) a vzdělání a poslední Vztahy a služby (např. existence místních spolků). Tolik se
dočtete z teorie projektu... Skutečnost, praxe, tedy ona skutečná
kvalita života v dané obci je námi, jejími obyvateli, většinou subjektivně hodnocena výše, protože jen my můžeme skutečně posoudit, jak se u nás žije. Ale uznávám, že takové objektivní hodnocení
je důležité a pro mnoho jiných zásadní v jejich rozhodováních. Vyjádřeno uvedenými objektivními čísly jsme se umístily ze 206 obcí
s rozšířenou působností na 47. místě v rámci ČR a na 8. místě v Jihočeském kraji s celkovým indexem 5,9 (maximální hodnota indexu je
10). Naše dílčí indexy byly 6,6 v kategorii Zdraví a životní prostředí,
6,8 v kategorii Materiální zabezpečení a vzdělání, 2,3 Vztahy a služby. Považuji to za velký úspěch! Potenciál máme, šikovné lidi také!
Dětem přeji pěkné vysvědčení a všem nám krásné a klidné léto,
ať na cestách nebo v našich krásných Dačicích.
Jan Bartošek

Křeslo pro hosta
V Domě s pečovatelskou službou proběhla
18. 5. 2018 akce „Křeslo pro
hosta“.
Do křesla přijal pozvání
pan Ing. Jan Bartošek. Pan
Bartošek nám vyprávěl
o svém životě od mládí až
doposud.
Doplňující otázky byly
všestranné, ať už co se týče života pana poslance, města Dačic
a okolních obcí, ale také padaly otázky na politickou scénu, využívání příspěvku na péči apod.
Toto setkání bylo velmi příjemné a pan poslanec se s námi rozloučil veselým pozdravem a bude se s námi těšit na další aktivizaci,
kterou si pro nás připraví. Děkujeme.
Marie Cimbůrková, Eliška Mandátová,
Ledax o.p.s. středisko Dačice

www.dacice.cz

Investice města v 1. polovině roku 2018
V roce 2018 naše práce v oblasti investic nejenom pokračuje, ale ještě se výrazně zintenzivnila. Je pravda, že v prvním pololetí se především ty větší investice teprve rozjíždějí, ale máme za sebou už i dokončení některých menších. A protože život ve
městě netvoří jenom investice, řešíme i běžné problémy, které vás dennodenně potkávají. Pro vaši informaci jsme připravili
malý náhled toho, na čem pracujeme, nebo co jsme už dokončili.

B.01.04 Rekonstrukce MŠ Za Lávkami

B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda

Cykloplácek v lesíku

B.02.06 Obnova herních prvků
na dětských hřištích

A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa
A.01.18 Rekonstrukce lávky V. Pěčín
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A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov
- práce zahájeny

B.02.36 Informační panely u kostky cukru

B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích - projekt

E.02.10 Stavební úpravy čp. 27, kancelář ODI

B.02.31 Zázemí v MŠ Bílkov

Schodišťová sedačka, DPS

D.01.11 Zateplení domu 209/V, B. Němcové
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Restaurování a oprava fasády budovy radnice

Oprava plochy před novým hřbitovem

Výměna vodovodního potrubí v místní části Lipolec

A.04.40 - „Stavební úpravy provozní budovy
ČOV Dačice“
B.02.35 Zřízení sprchy ve sport. hale

Oprava cesty k chatám, Hradišťko

Kovové schody u KD Beseda

Rekonstrukce auly v budově gymnázia
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Den dětí v Hotelu
a Restauraci Stadion

Poprvé ve Volfířově a v Lidéřovicích

Dne 27. 4. 2018 a 8. 6. 2018 děti ze souboru Písnička (z MŠ) a kroužku Zpívánky
s Dášou (při ZŠ Komenského) vystupovaly
při setkání seniorů ve Volfířově a v Lidéřovicích. Děti zaujaly nejen svým krojovým oblečením, svým velkým počtem, ale hlavně
svým programem s lidovou tématikou.
V obou vesničkách byla atmosféra velice
příjemná a děti i diváci si ji s radostí užívali.
Dagmar Břečková

6. června 2018 si děti z mateřské školy Bratrská užily krásné sluneční dopoledne ve vinárně hotelu Stadion, kde
pro ně pan Janák se svými zaměstnanci připravil oslavu Dne dětí.

Jako tradičně si děti mohly zatančit na
dětské diskotéce a zaskákat si ve dvou nafukovacích hradech. Žízeň zahnaly pomerančovým a jahodovým džusem a zchladit
se mohly zmrzlinovým kornoutem. Velký
úspěch měl pan pekař, který pro děti v průběhu akce připravoval trdelníky. Děti tak
mohly pozorovat pracovní postup sladkého pokrmu od válení těsta až po upečení
s výběrem různých příchutí – vanilka, skořice, kokos, mandle, kakao.
Za to všechno patří Pavlovi Janákovi,
Miroslavě Říhové a dalším zaměstnancům
velký dík.
Děti a zaměstnanci MŠ Bratrská
--- inzerce ---

Loučení s předškoláky
Nadešel čas loučení s bezstarostným
životem předškoláka, konec prvních
dětských her a radovánek.

--- inzerce ---

v ulicí Dlouhá, Dačice.
Cena dohodou, tel.: 723 482 508.
Reality ne!

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích
vyučování němčiny

včetně přípravy na některé zkoušky
Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com

--- inzerce ---
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Prodám byt 2+1

--- inzerce ---

Proto jsme zhotovili tablo s fotografiemi
budoucích prvňáčků a ve čtvrtek 14. 6. jsme
se s budoucími školáky loučili a pasovali
je na „školáky“ na zahradní slavnosti. Pro
vzpomínku na předškolní léta dostal každý
předškoláček tašku se sponzorským dárkem od firmy Centropen Dačice a pamětní
list.
Všechny děti s rodiči si zasoutěžily, zazpívaly si s kytarou a prožily příjemné společné
chvilky. U táboráku jsme opékali špekáčky,
pochutnali si na koláčcích od paní kuchařky
a díky rodině Pejčochových se děti mohly
povozit na malém i velkém koni.
Užíváme si posledních chvil v naší školce.
Hrozně to utíká a my toho chceme ještě tolik stihnout...
A co závěrem říci, milí žáčci – předškoláčci? Ať se vám ve škole daří po celý školní rok
… nejenom v září!
To vám přejí vaše paní učitelky
z MŠ v Bílkově

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Den dětí v režii deváťáků
V pátek 1. 6. a v pondělí 4. 6. se na naší
škole slavil Den dětí. Žáci devátých tříd si
pro své spolužáky z prvního stupně a pro
děti z mateřské školky, které k nám v tento
den každoročně přijdou, připravili na školní zahradě zábavné a zajímavé soutěže. Na
děti tak čekali kovbojové, rytíři, fotbalisté,
včelky a mnozí další, kteří dětem zadávali
úkoly a odměnili je sladkostí za jejich splnění. Kromě soutěžení zhlédli malí soutěžící
i divadlo, které ve školní aule zahrály děti ze
školní družiny. V pohádce vystupovali víly,
čarodějnice, čarodějové, princové, zlomyslní šotkové, král s královnou a samozřejmě
princezny, které se rozhodly, že udělají vše
pro to, aby se nemusely ještě vdávat. Den
dětí se velmi povedl a všichni si ho užili.
Zvláštní poděkování patří paní Monice
Novákové, která vytvořila do auly, kde se
divadlo hrálo, nové závěsy. Děkujeme!
Globe games 2018
Již poosmé se žáci naší školy zúčastnili každoročního setkání škol zapojených
v programu Globe. Pořádající školou bylo
tentokrát Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec, kam od nás zavítal ryze dívčí tým ve
složení - Denisa Poláčková (9. B), Ilona Mihalová, Aneta Tardonová a Eliška Pechová
(všechny 6. třída).
Program byl jako vždy nabitý. Během
čtyř dnů (31. 5. - 3. 6.) strávených v Humpolci jsme kromě povinných akcí - páteční
studentské konference a sobotní terénní
hry - stihli např. prohlídku města či hradní
exkurzi v Lipnici nad Sázavou. Kromě toho
si účastníci vyzkoušeli řadu aktivit spojených s programem Globe. Naše žákyně
prezentovaly v Humpolci svůj výzkum z oblasti meteorologie, ve kterém využily data
z našich každodenních meteorologických
pozorování (provádíme ve škole pravidelně
již od roku 2008!).

Dny strávené v Humpolci byly pro všechny zúčastněné příjemným zpestřením konce školního roku. Ještě dodejme, že příští

Globe games se budou konat v daleké Kadani a naši žáci by měli být opět u toho!
Bohumil Šuhaj a Stanislava Dvořáková  
O malý štít a O štít města Dačice
Ve středu 29. 5. 2018 se naši žáci zúčastnili atletického závodu O malý štít města
Dačice. Do závodu se přihlásilo celkem deset základních škol. Naši reprezentanti se
ale mezi konkurencí neztratili a vybojovali
konečné skvělé 2. místo!!! Mezi nejúspěšnější sportovce naší školy patří bezesporu
Zuzana Kadrnožková (5. A), která získala
1. místo v hodu kriketovým míčkem a 1.
místo v běhu na 600 m. Ve skoku do dálky
získala 1. místo Eliška Hudínková (4. tř.).
Úspěšným reprezentantem byl také Daniel Mašata (3. A), který vybojoval 2. místo
v běhu na 800m a 3. místo v běhu na
50 m. Stříbrnou medaili vybojoval v běhu
na 50m Matyáš Stehlík (5. A) a na bronz
dosáhl v běhu na 800 m Adam Tůma
(5. B). O celkové 2. místo se ale zasloužili
i sportovci, kteří těsně nedosáhli na medailové pozice – Karolína Krejčí, Tina Pátková, Eliška Němcová, Eliška Dušková,
Tereza Šimánková, Dominik Truneček,
Lukáš Kadlec, Adam Pšenčík, Marek Holomý a Vojtěch Holomý. Všem účastníkům
blahopřejeme a děkujeme za další úspěšnou reprezentací naší školy!
Růžena Mocharová
Velká pochvala patří i všem žákům, kteří
nás v úterý 12. 6. 2018 reprezentovali na závodech pro druhostupňové žáky.
Nejlépe pro nás dopadl skok vysoký
v kategorii starších žáků, kde první místo
obsadil Dominik Blaha, následován Jakubem Hurťákem (oba 9. A). Pěkný výkon,
kterým získal druhé místo ve skoku dalekém, podal i Jakub Vacek (9. B) a také Jaroslav Holomý (9. A), který v téže disciplíně
získal třetí místo. Zahanbit se ovšem nenechali ani jejich mladší spolužáci. Jmenovitě
Jan Vacek (6. roč.) - druhé místo v běhu na
1000 m a Josef Švec (7. B) - druhé místo ve
skoku vysokém v kategorii mladších žáků.
Mezi dívkami se nejlépe umístila Barbora
Bartoňová (6. roč.) - druhé místo v hodu
kriketovým míčkem v kategorii mladších
žákyň a Tina Máchová (8. A) - třetí v běhu
na 800 m v kategorii starších žákyň.
Pěkně si vedly i naše štafety v běhu na
4 x 60 m. Třetích míst dosáhla jak štafeta
mladších žáků ve složení J. Vacek, F. Lojka,
J. Švec a K. Budíček, tak i štafeta starších
dívek složená z L. Řezníčkové, B. Šedové,
K. Teplé a N. Chaloupkové.
Celkově musíme naše žáky za jejich výkony i přístup pochválit a poděkovat všem
zúčastněným za další vzornou reprezentaci
školy. Doufáme, že je jejich výsledky budou
motivovat do dalšího sportování.
Bohumil Šuhaj a Jana Vaňková

Krajské finále McDonald´s Cupu
V pátek 18. května 2018 se naše fotbalové
družstvo zúčastnilo krajského finále v minikopané 21. ročníku McDonald´s Cupu. Turnaj se konal v areálu FC Písek. Účastnili se
ho všichni vítězové okresních kol. Náš tým
bojoval statečně, ale ze základní vyrovnané
skupiny nakonec nepostoupil. V konečném pořadí obsadil sedmé místo.
Jedno vítězství ale naši hráči přivezli.
Zasloužil se o něj Dan Mašata, který získal
cenu pro střelce nejrychleji vstřeleného
gólu.
Děkujeme všem hráčům za reprezentaci
školy, fanouškům, že nám fandili, a trenérovi Michalu Krtkovi za vedení družstva při
utkáních.
Jitka Chvátalová a Jana Chvojsíková
Další dění na naší škole:
17. května jsme vyrazili se žáky 9. ročníku
na historickou exkurzi do Malé Pevnosti Terezín a Lidic, abychom si připomněli některé temné kapitoly z našich národních dějin.
Malá pevnost Terezín sloužila nacistům za
2. světové války jako věznice gestapa, kde
věznili české vlastence. V Lidicích jsme
nejprve zamířili do Lidické galerie, poté
následovala návštěva pietního území, kde
původně stávala nacisty vyhlazená obec,
a prohlídka muzea.
Ve středu 23. května prvňáčci viděli vystoupení RideWheel týmu. Na speciálně
upraveném kole nám předvedl výbornou
show vícemistr biketrialu Lukáš Müller za
pomoci asistence a moderování Martina
Jahody.
V úterý 15. 5. 2018 si naši žáci poměřili své
vědomosti a praktické dovednosti s mladými cyklisty okolních škol. V kategorii mladších žáků (10 až 12 let) nás reprezentovali
žáci 6. ročníku (J. Bártová, E. Pechová, J. Havránek, D. Křížek) a v kategorii starších žáků
(13 až 16 let) žáci 8. B (A. Šedová, I. Valová,
P. Javůrek, R. Sedlák). Obě dvě družstva se
umístila na krásném 2. místě a postoupila do okresního kola. Honza Havránek si
navíc odnesl diplom a cenu za individuální
3. nejlepší výkon v kategorii mladších žáků.
Červnem skončily naše mimoškolní aktivity. V úterý 29. května jsme se rozloučily
s hudebními kroužky – flétničkami a kytarkami společným vystoupením pro rodiče
a všechny blízké.
Krásné dopoledne prožili žáci čtvrté
a 5. B třídy. Na Den dětí šli do Zahrádeckého lesa u Dačic. V prostorách cvičiště dačického kynologického svazu si zasoutěžili
a opekli buřty.
Největší překvapení na ně čekalo po přestávce. Anička Štěbetáková společně s dalšími členy kynologického svazu jim předvedli ukázku výcviku psů. Nejvíc se dětem
líbila ukázka obrany, aportování a také krásné štěně, které si všichni mohli pohladit.
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Co je nového na Základní škole Komenského
Úspěchy našich borců v atletickém závodě!
V úterý 29. května naše škola uspořádala již 17. ročník atletických závodů O malý
štít města Dačice. Účastní se ho sportovci 1. stupně základních škol. Letošní ročník zaznamenal rekordní účast deseti škol.
Konkurence byla tedy vysoká. Tím více nás
potěšila umístění, kterých dosáhli naši atleti. V celkových výsledcích dokázali zvítězit
v obou kategoriích (chlapci a dívky). Ceníme
si toho také proto, že se takovýto úspěch
podařil po dlouhých patnácti letech. Speciální pochvalu zaslouží D. Novák, který
zvítězil ve všech disciplínách, kterých se zúčastnil. V kategorii dívek pak M. Jakubcová
dosáhla na všechny 3 cenné kovy. Osobně
patří poděkování všem účastníkům i za to,
že byli ochotni v odpoledních hodinách
v době svého volna chodit poctivě trénovat
na jednotlivé disciplíny. Výsledků si moc ceníme a všem blahopřejeme!
Úspěch v Atletickém trojboji 2018
Ve středu 6. června jsme se v J. Hradci
zúčastnili další atletické soutěže. Jednalo se
o Atletický trojboj, soutěž, ve které se závodí v běhu na 50 m, skoku dalekém a hodu
kriketovým míčkem. Naše družstvo bylo
složeno ze 4 chlapců a 4 děvčat. Po nedávném úspěchu v Dačicích jsme byli dobře naladěni a doufali v dobrý výsledek. Ten předčil naše očekávání! Naši sportovci si z devíti
možných medailí odvezli pět. V hodnocení
škol jsme obsadili v rámci okresu celkově
1. místo. Všem účastníkům děkujeme
a gratulujeme!
A sportovní úspěch (potřetí)

žáci a žákyně: R. Králíková (1. místo skok
daleký, běh 60 metrů), J. Borza (1. místo
hod kriketovým míčkem), T. Hlava (1. místo
běh 60 metrů), P. Plachý (2. místo běh 1500
metrů), J. Hrubý (2. místo vrh koulí), K. Michnová (3. místo běh 60 metrů), M. Krištofová
(3. místo skok vysoký), K. Urbancová (3. místo
skok vysoký), M. Zbořil (3. místo skok vysoký). Ve štafetách na 4 x 60 metrů se dokázali
umístit všechny kategorie do třetího místa.
Děkujeme všem zúčastněným školám za
sportovního ducha, pomoc a spolupráci.
A za rok na shledanou.
A znovu první - Dopravní soutěže Mladých cyklistů 2018 byla naše!
Dopravní soutěž
mladých cyklistů
každoročně vyhlašuje Ministerstvo
dopravy – BESIP je
určena především
žákům základních
škol 1. kategorie
– věk 10 – 12 let,
2. kategorie –
věk 12 – 16 let.
Cílem soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu (a
motorismus), ověřovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů, v uplatňování pravidel provozu na komunikacích, v technice jízdy a v první pomoci. 15. května se
žáci naší školy zúčastnili oblastního kola
v Dačicích. Obě družstva zvítězila! Také
v jednotlivcích získali umístění na prvních
třech místech. Následovalo okresní kolo
v Třeboni a opět krásné umístění. Žáci
mladší kategorie obsadili z 8 škol krásné
2. místo a z jednotlivců byla naše žákyně
na 1. místě. Žáci starší kategorie obsadili
páté místo. Všem patří velká gratulace.
Den otevřených dveří dopoledne v Bratrské

12. června proběhla na stadionu v Dačicích poslední a největší sportovní událost
tohoto školního roku organizovaná naší
školou. Jednalo se o již 19. ročník atletických závodů O Štít města Dačice, sportovní
klání žáků 2. stupně základních škol. Na letošní závody dorazilo celkem 9 základních
škol z Dačic a okolí. Soutěžilo se tradičně
ve čtyřech kategoriích. Naši soutěžící se
v těžké konkurenci dokázali umístit na krásném celkovém druhém místě. V kategorii
starších chlapců jsme dokonce obsadili
místo první. Počet pódiových umístění byl
v letošním ročníku velmi početný. V jednotlivých disciplínách se nejlépe umístili tito
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Krásnou tradicí jsou dny otevřených
dveří spojené s běžnou výukou ve škole.
Ve středu 16. května se naše odloučené
pracoviště na Bratrské zaplnilo více než obvykle. Pozvání přijali rodiče, kteří se přišli
podívat, jak pracují jejich děti pod vedením
paní učitelek. Možnosti podívat se na práci
svého dítěte využila většina rodičů. Během
dopoledne viděli výuku anglického jazyka, českého jazyka, matematiky,... Někteří

rodiče se do výuky i zapojili. Bylo opravdu
na co se dívat, všichni společně za rok odvedli opravdu veliký kus práce. Pokud jim to
takhle půjde dál, bude to opravdu báječné!
Den matek s babičkami a dědečky
Další milou tradicí jsou návštěvy seniorů
v Domě s pečovatelskou službou. V úterý
15. května se zde sešly děti ze Zpěváčku –
našeho školního sborečku. Za přítomnosti
pana starosty a místostarosty babičkám
a dědečkům nadělily písničky, cvičení
a pásmo veselých příběhů. Dopoledne si
všichni společně užili, zazpívali si a těší se
zase za rok.
Žáci 9. ročníku na návštěvě hlavního
města

Ve čtvrtek se žáci 9. ročníku vydali poznat naše hlavní město. Svou procházku
Prahou odstartovali u Černínského paláce,
odkud jejich kroky směřovaly na Hradčanské náměstí. Celé dopoledne jim zabrala
prohlídka Pražského hradu a přilehlé Zlaté
uličky. Poté už sestoupili do podhradí, kde
je čekala návštěva Parlamentu ČR. V odpoledních hodinách přes Karlův most přešli na
druhý břeh Vltavy, kolem Národního divadla prošli až na Karlovo náměstí. Cestou ještě nakoukli do krypty pod kostelem, kde se
v období II. světové války ukrývali parašutisté, kteří spáchali atentát na Heydricha.
Své putování Prahou zakončili na Václavském náměstí pod „ocasem“, v nohách měli
14 kilometrů!
Školní rok 2017/18 brzy skončí – užijeme
si školní výlety, uzavřeme klasifikaci, vyměníme učebnice, předáme vysvědčení, rozloučíme se s vycházejícími žáky a vyrazíme
na prázdniny.
Ze srdce přejeme dětem, kolegyním a kolegům odpočinek.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme
se ve školním roce 2018/19.
Eva Macků, ředitelka školy

www.dacice.cz

Zprávy ze ZUŠ Dačice
Další úspěchy žáků ZUŠ Dačice
Základní umělecká škola Dačice se může pochlubit dalšími vynikajícími výkony svých žáků na soutěžích. Trumpetista Pavel Prkna,
žák pana učitele Evžena Mašáta, obsadil v ústředním kole soutěže
ve hře na dechové nástroje, které se konalo 3. května v Praze, skvělé druhé místo. Stříbrná umístění patří i oběma kytarovým kvartetům a kytarovému triu pod vedením Mgr. Jany Polákové. Tento
výborný výsledek přivezli naši mladí kytaristé ze Zlivské kytary,
soutěže, která se konala 4. května na ZUŠ ve Zlivi nedaleko Českých
Budějovic. Slyšet o sobě dali i naši akordeonisté paní učitelky Evy
Novákové, kteří se 5. května zúčastnili Jindřichohradecké přehlídky
akordeonových souborů. Všem soutěžícím gratulujeme za vynikající výsledky, účinkujícím a pedagogům patří velký dík za reprezentaci naší školy.
MDO
Městský dechový orchestr při Základní umělecké škole Dačice
se za dobu své existence stal neodmyslitelnou součástí kulturního
a společenského života našeho regionu. Toto hudební uskupení
pod taktovkou pana Milana Kubka, dlouholetého ředitele ZUŠ Dačice, reprezentuje město Dačice nejen doma, ale i v zahraničí. Členy
orchestru jsou současní a bývalí žáci ZUŠ Dačice, ale i samotní pedagogové hudebního oboru na naší škole. Pro všechny muzikanty
je členství v tomto souboru prestižní záležitostí.
Akcí, kde MDO Dačice za uplynulé týdny účinkoval, je hned několik: v sobotu 28. dubna vystoupil orchestr na Dni otevřených
dveří Základní školy Slavonice. Její ředitelka, RNDr. Jitka Kašparová,
v děkovném dopise, adresovaném panu Milanu Kubkovi, ocenila
příjemné vystupování a vysokou profesionalitu celého souboru.
V pondělí 30. dubna již tradičně doprovodil MDO všechny návštěvníky od dačického finančního úřadu k rybníku Vražda, kde se
každoročně pod záštitou místního hasičského sboru koná pálení
čarodějnic.
MDO samozřejmě nechyběl ani na Kočárkovém průvodu, který
se letos konal v sobotu 12. května. Tuto akci organizuje MŠ Dačice
v rámci oslav Dne rodiny.
Absolventské koncerty v ZUŠ
Příjemná atmosféra a zdařilé instrumentální výkony, to jsou společné jmenovatele dvou absolventských koncertů, které proběhly
desátého a sedmnáctého května 2018 v sále ZUŠ Dačice. Co tedy
popřát našim absolventům? Těm, kteří opouštějí brány naší školy,
přejeme hodně štěstí v dalším životě, těm, kteří u nás budou pokračovat, popřejeme hodně elánu do dalšího studia. Všem absolventům pak přejeme, aby to, co se u nás naučili, mohli využít třeba jako
hráči v kapele, nebo si zahráli jen tak pro radost.
Absolventi hudebního oboru: Štěpán Burda, Adéla Dostálová,
Lucie Holá, Jaromír Pelikán, Natálie Vronková, Barbora Kopačková,
Barbora Ošmerová, Justýna Šťastná, Martin Koukol, Michal Krupil a
Adéla Pospíchalová.
ZUŠ OPEN 2018 - Dačice
Ve čtvrtek 24. května se uskutečnil druhý ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN 2018, do kterého
bylo zapojeno přes čtyři sta škol z celé České republiky a zúčastnilo se ho úctyhodných dvě stě padesát tisíc žáků a učitelů. Samozřejmě, že se do této akce zapojila i naše škola, jejíž žáci a učitelé
připravili na několika místech našeho města bohatý program plný
výtvarných a hudebních vystoupení. I přesto, že se obloha na naše
město spíše mračila, chvílemi dokonce spadlo pár kapek, bylo
k nám nakonec počasí shovívavé a všechna představení mohla
proběhnout.
Již dopoledne se za hojné účasti žáků základních škol v sále ZUŠ
představily naše pěvecké sbory Pramínek, Červánek a Kvítek pod
vedením paní učitelky Bártů. Odpolední program zahájil houslový soubor paní učitelky Tůmové. Mladí houslisté zahráli v parku
před vchodem do „nového“ zámku. Na houslisty navázali hráči na

dechové nástroje, kteří se pod vedením pana učitele Holického
představili v pizzerii v Komenského ulici. Ten, kdo prošel hlavním
vchodem do zámeckých prostor, určitě nelitoval. Mohl si totiž prohlédnout výtvarné práce našich absolventů, zahrát si na netradiční
hudební nástroje, které představily paní učitelky Šedová a Hurťáková, a zúčastnit se netradičního happeningu pod taktovkou učitelek výtvarného oboru paní Zamazalové a paní Zedínkové. Pomocí
barev a líčidel proměnily paní učitelky obličeje žáků výtvarky na
pohádkové a zvířecí postavy, které pak defilovaly za hudebního
doprovodu před rozesmátým obecenstvem prostorami zámecké
galerie. Na nádvoří zámku se představily kytarové soubory pod
vedením paní učitelky Polákové. Akordeonový soubor paní učitelky Novákové, který mohli návštěvníci slyšet také na zámeckém
nádvoří, pak svým vystoupením zakončil tu část programu, která
probíhala na zámku. Další část ZUŠ OPEN zahájil pan učitel Mašát
a jeho trumpetový soubor fanfárami z věže kostela sv. Vavřince. Po
jejich skončení se kroky návštěvníků přesunuly do prostoru Kancnýřova sadu na Palackého náměstí, kde všechny přítomné pozdravili a přivítali ředitel ZUŠ Dačice pan Mochar a starosta Dačic Ing.
Macků. Pak už se celým „dolním“ náměstím rozezněly tóny skladeb
Městského dechového orchestru ZUŠ Dačice pod taktovkou pana
Kubka. Závěrečná část happeningu se potom přesunula do pizzerie v Komenského ulici, kde byli účinkující a diváci chráněni před
deštěm. Tady vystoupila Sebranka jazz orchestra, kapela složená
z žáků a učitelů ZUŠ pod vedením pana učitele Nováka.
Svoji činnost samozřejmě prezentovala i naše pobočka ve Slavonicích vystoupením pěveckých sborů Piccolo a Vivo pod vedením
pana učitele Burkarta.
Výstava v muzeu
24. května byla v prostorách galerie „nového zámku“ zahájena
výstava výtvarných prací našich žáků a absolventů s názvem Barevná paleta.
Koncert pro MŠ
Sál naší ZUŠ se ve čtvrtek 31. května dopoledne proměnil v cirkusové šapitó a jeho prostory se naplnily celkem sto šedesáti dětmi z dačických mateřských škol. Z učitelů naší školy se rázem stali
varietní umělci, aby pod vedením jejich principála a klauna v jedné
osobě, pana Jiřího Nováka, netradičním způsobem představili malému publiku svět hudby a hudebních nástrojů. Nadšená odezva
dětského obecenstva a perfektní herecké výkony našich učitelů
jasně svědčí o tom, že se tato akce velmi vydařila. Všem, kdo se na
ní podíleli, patří velký dík.

Lidice
Tři čestná uznání si odnášejí žáci výtvarného oboru z prestižní
mezinárodní výtvarné soutěže Lidice 2018. Jsou jimi Aneta Čechová pod vedením paní učitelky Václavy Zamazalové, Jana Kamišová
od paní učitelky Kateřiny Zedínkové a Lenka Maršánová ze skupiny
paní učitelky Petry Kadlecové. Všem třem oceněným žákům blahopřejeme a jejich pedagogům děkujeme za přípravu a za vedení.
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele ZUŠ Dačice
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Výročí Katolického domu Dačice
ZO ČZS Žirovnice
zve na 55. ročník mezinárodní výstavy

ZAHRADA VYSOČINY – LILIE
v zámku 14. - 16. 7. 2018 od 9:00 do 17:00 h
Doplňkové expozice květin, bylinek,
zeleniny, včelařů
Prodej výpěstků a občerstvení
V sobotu v 15:00 h vystoupí
folklorní soubor Javorníček z Brna

--- inzerce ---

Letos uplynulo 80 let od položení základního kamene Katolického dumu Dačice a také 90 let od založení spolku.
V neděli 27. května přednášel o vzniku a historii Katolického
domu historik Bc. Miloslav Tůma. Velmi obsažná přednáška, která se odehrávala v sále, byla zpestřena pohoštěním a hudebním
vystoupením. Všichni účastníci měli také možnost prohlédnout
si i ostatní prostory. Někteří návštěvníci se po přednášce zajímali,
kudy se vlastně dříve chodilo do kina, kde byly umístěné promítačky, kde byl vstup do tělocvičny Orla či do obchodu Kastrol. Děkujeme za milé setkání zejména s pamětníky, kterých už bohužel mezi
námi moc není …
Velký dík patří zejména Bc. Miloslavu Tůmovi. Dále všem
sponzorům a Městu Dačice za jejich stálou podporu a všem členům a dobrovolníkům za jejich činnost, kterou se společně snažíme navázat na odkaz našich předků.
Petr Křížek, Katolický dům Dačice z.s.

Přednáška o zpracování ovoce a zeleniny
Nejméně jednou za měsíc (mimo letní prázdniny) pořádá rodinné centrum Křižovatka v Katolickém domě přednášky na témata z různých oblastí vzdělávání pro všechny věkové skupiny.
V měsíci červnu se konala přednáška na téma zpracování ovoce
a zeleniny co nejšetrnějším způsobem. Mgr. Martina Kasalová seznámila účastníky se zajímavostmi z oblasti výživy a hlavně připravila spoustu dobrot k ochutnání. Dětem nejvíce chutnaly ledňáky
z jahod a mandlového mléka či buchta z celozrnné mouky s ovocem. K ochutnání byly i zákusky, sushi či pickels. Ještě dlouho po
přednášce Martina odpovídala na dotazy diskutujících. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Děkujeme a těšíme se zase na další přednášku nebo možná i kurz vaření.
Růžena Křížková

--- inzerce ---

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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14. červen Světový den dárců krve
Je tomu 15 let, kdy v roce 2003 vyhlásila Světová zdravotnická organizace
14. června za Světový den dárců krve. Na vzniku se také podílely Mezinárodní federace Českého kříže a Červeného půlměsíce, dále mezinárodní federace dárců
krve a mezinárodní společnost transfúzního lékařství.
Nejen tito lidé ví, jak ňujeme na to, jak důležitá je krev pro náš
je krev nezbytná pro život. I my z místní skupiny Českého červezáchranu lidského ži- ného kříže v Dačicích, bychom se chtěli přivota. Jsem ráda, že se pojit k tomuto významnému dnu pro naše
tento den 14. června lékařství a poděkovat všem, co kdysi tuto
slaví a že oslavujeme vzácnou tekutinu dávali, i těm dnešním,
všechny dárce krve kteří jsou jejich nástupci a pokračují v této
bez rozdílu. Kolikrát tuto vzácnou tekuti- bohulibé činnosti. Děkujeme vám všem!
nu darovali a jim patří velké poděkování za
Za výbor MS ČČK Dačice
záchrany lidských životů. Zároveň upozorjednatelka Anna Jakešová

Okénko do Dačického Domečku
Roztančená kostka cukru
19. 5. 2018 jsme uspořádali již třetí ročník
aerobně taneční soutěže Roztančená kostka cukru, která se koná pod záštitou starosty města Dačice. V letošním roce jsme
přivítali 37 skupin, které vystoupily v kategoriích aerobik, show dance, street dance
a volný styl. Novinkou byla např. skupina
stepařů. Jako VIP hosté vystoupily děti
z našeho kroužku JUMPING a předvedly,
co se za rok na trampolínkách naučily.
Jako vždy proběhla soutěž v přátelském
duchu a podle reakcí dětí je to i hlavní důvod, proč se k nám rády vrací. Putovní pohár si letos jako loni odvezla taneční skupina JHS Body Talk z DDM Jindřichův Hradec.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem našim sponzorům: Město Dačice, Pekárna Dačice, Centropen Dačice, BOZP-PO
servis s.r.o., Jemča Jemnice, Waldviertler
Sparkasse Dačice, VNP s.r.o. Bílkov, Gaudlitz Precison s.r.o., KORES Strmilov. Kromě
firem se formou sponzoringu zapojili i jednotlivci: Lenka Havlíková, rodina Kudrnova,
Veronika Pokorná, Lenka Maršánová, Jitka
Trojanová, rodina Kočova, rodina Kubešova, Petra Němcová, rodina Cimbálníkova,
rodina Kameníkova, rodina Muselova, Petra
Bláhová, Lenka Lupačová, rodina Jakubcova, rodina Navrátilova. V neposlední řadě
chceme poděkovat všem, kteří se osobně
podíleli na chodu celé soutěže, rodiči našich dětí počínaje, přes moderátora, zvukaře, kameramana, zástupce Červeného kříže a spřátelenými dušemi konče. Všem
děkujeme, protože bez jejich pomoci
by nebylo možné tak velkou soutěž
uspořádat. Už teď se těšíme na příští rok.
Soutěže v aerobiku
28. 4. 2018 se skupina nejstarších děvčat
z aerobiku Slunečnice zúčastnila soutěže
Power of Dance v Českých Budějovicích,
kde obsadila 1. místo a dovezla si pohár.
27. 5. 2018 se skupiny Sedmikrásky I., Sedmikrásky II. a Slunečnice zúčastnily soutěže
Chodovské berušky v Praze. Zde jsme obsadily dvakrát sedmé a jednou šesté místo.

Aerobní soustředění v Dolním Radíkově
Ve dnech 2. – 3. 6. 2018 proběhlo jarní
soustředění pro děvčata z aerobiku, které
je oproti podzimnímu, kde se pilně trénuje,
spíše za odměnu. Počasí nám přálo, došlo
i na koupání v místním rybníku. Byly jsme
na procházce, potiskly jsme si trička, užily
si pyžamovou párty a diskotéku, opékaly
buřty a zpívaly s kytarou. Spřádaly jsme
plány na příští rok, domlouvaly si témata
cvičebních sestav a hlavně jsme si to užily.
Tak zase na podzim.

Zprávy
z Gymnázia Dačice
Maturitní zkoušky 2018
Ve školním roce 2017/2018 přistoupilo na
dačickém gymnáziu k maturitním zkouškám celkem 54 studentů.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se konalo ve středu 30. 5. v prostorách
Státního zámku Dačice za účasti představitelů města, pedagogického sboru školy
a především rodičů, prarodičů a přátel letošních absolventů, jejichž počet za celou
historii školy vzrostl na úctyhodných 2 255.
Přejeme všem letošním absolventům šťastné vykročení do další etapy jejich života,
hodně úspěchů při přijímacím řízení a při
studiu na vysokých školách a později naplnění jejich představ a očekávání jak v profesním, tak také v soukromém životě.
Aleš Morávek
Dopravní soutěž mladých cyklistů
V úterý 15. května 2018 se dva čtyřčlenné
týmy žáků gymnázia zúčastnily oblastního
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
v Dačicích. V mladší kategorii soutěžil tým
žáků primy a ve starší kategorii bojovali žáci
tercie.
Oba týmy soutěžily s nadšením; tým tercie se umístil na sedmém místě a tým primy
vybojoval pěkné čtvrté místo. Gratulujeme!
Petra Uchytilová

Organizace Svazu tělesně
postižených Dačice

Vystoupení mažoretek
Po úspěšné kvalifikaci se mažoretky
probojovaly na mistrovství Evropy, které
se bude konat začátkem července v Praze.
Bližší reportáž o jejich celoroční činnosti
a úspěších vám přinese příští zpravodaj.
Váš Domeček

Branou Podyjí
Dne 9. 6. 2018 se uskutečnil již 29. ročník
této turistické akce. Pěkného počasí využilo
42 účastníků.
Cyklistů bylo 8, ti zvládli ujet celkem 315
km.
Pěších 17 a ti ušli celkem 185 km. Na
dětskou trasu vyrazilo 17 účastníků, kteří
zvládli celkem 119 km a odměnou jim bylo
pečení buřtů. Celkem se zdolalo 619 km. Na
závěr všichni účastníci obdrželi na památku pochodu pěkný suvenýr. Pořadatelé z TJ
Centropen Vás již dnes zvou na 30. ročník
této akce, která se uskuteční v červnu příštího roku.
Za oddíl SPV Václav Šuler, předseda TJ

uspořádala koncem dubna zájezd do
skláren Janštejn a do Letohrádku sv. Vojtěch u Počátek.
Protože se přihlásilo celkem 75 našich
členů, jely dva autobusy. Ve sklárnách nám
ukázali krásnou výrobu lustrů, které vyvážejí do celého světa. Po prohlídce skláren
jsme odjeli do Letohrádku sv. Vojtěcha,
kde nás uvítal nádherný park s rozkvetlou
florou a restaurace. V této restauraci jsme
poseděli u kávy. Strávili jsme opět jeden
krásný den.
V měsíci květnu nás čekalo tradiční rehabilitační plavání v plaveckém areálu Laguna v Třebíči.
Dne 23. května jsme strávili odpoledne
v hájovně u Tůmů ve Slavonicích. Prohlédli jsme si samorosty a pak jsme si opékali
buřty. Děvčata z výboru nám uvařila kávu.
Odpoledne nám zpříjemnil hrou na harmoniku a varhany pan Dědina. Část špekáčků nám věnoval jako sponzorský dar pan
František Folk. Za krásné odpoledne děkujeme manželům Tůmovým, panu Dědinovi a panu Folkovi. Této akce se zúčastnilo
49 našich členů.
Na konci května jsme vyrazili osobními
auty do vesničky Bezděkov, nedaleko pramene naší krásné řeky Dyje. V této vesnič-
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ce se nachází Q RANCH. Jeho majitel zde
chová hlavně koně. Mimo jiné vlastní farmu
v Jihoafrické republice. Tam vozí zájemce
z naší republiky na odstřel zvěře a k moři na
chytání ryb. Po prohlídce ranče a penzionu,
kde jsou vystaveny trofeje, nám pan majitel
promítl film z farmy v Jihoafrické republice
a vyprávěl nám, jak se zde žije. Po občerstvení a kávě se zákuskem jsme se rozloučili. Této akce se zúčastnilo 35 našich členů
a všichni byli velice nadšeni.
V měsíci červenci naše členy srdečně
zvu na hudebně divadelní festival Dačická
kostka, na výlet osobními auty na zámek
Dobrohoř, Staré město pod Landštejnem
a projížďku pohraničím.
František Stejskal, předseda organizace

Otevírací doba Městské knihovny
Městská knihovna bude o letních prázdninách otevřena podle běžné výpůjční
doby, s výjimkou sobotního provozu, kdy
bude zavřeno. Knihovnice se na čtenáře
těší v pondělí, středu a ve čtvrtek, od 8 - 11
hodin a od 12 – 17 hodin. V pátek od 8 - 11
a od 12 – 16 hodin. Dětské oddělení je otevřeno v odpoledních hodinách. Komunitní
zahrada po celou půjčovní dobu. Přejeme
krásné léto, nabrání nových sil, relax – samozřejmě s knížkou. Navíc e-kniha nic neváží a její stažení do mobilu nebo tabletu je
rychlé a po dobu 31 dní ji máte k dispozici
do vlaku, auta, na pláž, vždy čtení podle Va-

Promoce VU3V
Vážení a milí čtenáři, řecký filozof Aristoteles prohlásil: „Člověk od přírody baží
po vzdělání.“ A většinu lidí ta touha nikdy neopustí. Dovolte mi proto, abych se
s Vámi podělil o zážitky nás absolventů Virtuální univerzity třetího věku, kteří
jsme v květnu převzali na závěr studia „absolutorium“ na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU).
Nejprve pár slov o studiu, které jsme započali před třemi lety v Městské knihovně
v Dačicích. Nejen pro věkově pokročilé jej
zaštiťuje právě ČZU, která dodává studijní témata a stará se o veškerou legislativu
potřebnou k tomuto způsobu získávání nových vědomostí. Druhou podstatnou částí
je získání zázemí pro tuto činnost. Toho se
nám dostávalo v plné míře díky vstřícnosti
našeho města a obětavosti Zdeňky Chadimové, ředitelky naší knihovny, kde se společně během semestru scházíme.
ČZU nabízí ke studiu různá témata, od
historie a genealogie, přes architekturu až
k praktickým tématům, jako je třeba lesnictví nebo včelařství. Z těch si účastníci
– nás bylo čtyřiadvacet – vybírají. Univerzita potom podle zvolených témat zajistí
audiovizuální přednášky. Studující z každé
absolvované přednášky skládají vědomostní test. Na závěr jednotlivých témat je
podmínkou pokračování ve studiu úspěšné
absolvování rozšířeného testu. Toto ověřování vědomostí provádí každý student sám
z domova na svém počítači.
A nyní se již blížím k vyvrcholení celého
studia, k jeho závěru – k promování studentů. To probíhá celostátně v Praze, v aule
ČZU. Studenti, kteří úspěšně absolvovali tříleté, tedy šestisemestrální studium, zde obdrží při slavnostním vyhlašování již zmíněné „absolutorium“ o dokončeném studiu.
Tato slavnostní událost, které se zúčastňují
všichni akademičtí hodnostáři univerzity,
proběhla ve velmi důstojné a příjemné atmosféře. Na závěr jsme se rozloučili také
s ostatními studenty z celé republiky. Po
vyřízení nezbytných formalit a společném
focení nám na tento den zůstanou jen ty
nejkrásnější vzpomínky.
Na prohlídku do Senátu
Při takových návštěvách Prahy se vždy
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nabízí otázka, jak tento okamžik udělat
ještě slavnostnějším, důstojnějším. Co
v našem hlavním městě, kam většina z nás
nejezdí každý den, navštívit? Po krátké rozvaze padlo rozhodnutí pokusit se dojednat
návštěvu Senátu – Valdštejnského paláce.
Při tomto nápadu jsme vycházeli ze vstřícnosti našeho senátora Miloše Vystrčila.
Náš předpoklad se vyplnil a dostali jsme
v požadovaném termínu, dni promoce
14. května 2018, pozvánku do Senátu. V určený čas jsme se dostavili před palác, kde se
nás ujaly pracovnice Senátu a po nezbytné
bezpečnostní kontrole započala prohlídka
těchto reprezentativních prostor. Při prohlídce tohoto architektonického skvostu
jsme si za doprovodu našich průvodkyň
prošli reprezentační salónky (modrý a růžový) a další senátní prostory. Při průběžném
výkladu jsme zhlédli i dokumenty týkající
se nacistické poroby našeho národa.
Dále jsme se posunuli do sálu horní komory parlamentu – jednací místnosti Senátu, bývalé konírny šlechtice Valdštejna. Zde
se k nám připojil také pan senátor Vystrčil.
Při prohlídce jednací místnosti jsme s ním
tak ve velmi živé a bezprostřední debatě
hovořili o práci senátorů. Rovněž jsme diskutovali také o nezastupitelnosti Senátu
coby pojistky parlamentní demokracie.
Díky panu senátorovi jsme posléze mohli
navštívit i prostory a sály, které jsou při běžném provozu těžce dostupné (Valdštejnský
sál a další). I když čas náš i pana senátora byl
nekompromisně daný náplní dne, zvládli
jsme v Senátu také oběd, což nám všem
před následující promocí přišlo velmi vhod.
Za milé přijetí, veškeré úsilí a režii patří
panu senátorovi a jeho týmu velké poděkování. Velmi nám zpříjemnili a doplnili program před naší slavnostní promocí.
Vlastimil Štěpán, zastupitel

šeho gusta. Uzavření knihovny v souvislosti
s přístavbou bude včas zveřejněno hned,
jakmile bude upřesněný harmonogram
prací.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Pobočky MěK Dačice
v roce 2018
Městská knihovna Dačice má pobočky (oddělení) v pěti místních částech
– Bílkově, Malém a Velkém Pěčíně,
Chlumci a Dolních Němčicích. V loňském září přešla knihovna v Dačicích
na nový výpůjční systém Tritius a ten
byl postupně nainstalován do jednotlivých poboček.
Výhodou tohoto elektronického systému je to, že knihovnice na pobočkách již
nemusí výpůjčky evidovat ručně, pomocí
tzv. sáčkového systému, ale elektronicky,
přes čtečku čárových kódů. To knihovnicím
urychlí i usnadní práci. Kmenový fond je
aktualizován a průběžně doplňován. Musely být do něj dolepeny čárové kódy, aby
bylo možno knihy naskenovat do výpůjčního protokolu. V březnu a v září probíhá výměna souborů, cca 150 titulů, dle potřeby
a přání jednotlivých knihoven.
Výpůjční doba u těchto poboček je
2-4 h týdně, konkrétní časy najdou občané místních částí na webu knihovny
www.mkdac.cz nebo přímo na informačním místě v místní části, stačí se také určitě poptat lidí v obci. Zápisné na rok je pro
všechny pouhých 20 Kč a tato oddělení
(dříve pobočky) nabízejí i přístup na internet s možností tisku. V loňském roce byla
v knihovně ve Velkém Pěčíně položena
nová podlahová krytina, zátěžový koberec,
protože nově opravená dřevěná podlaha se
hlavně v zimním období špatně udržovala.
Rekonstrukce financuje Město Dačice.
Všechny pobočky jsou vybaveny výkonným počítačem Dell a připojením k internetu, který hradí měsíčně MěK Dačice. Operační systém byl upgradován na Windows
7 a nainstalována nová antivirová ochrana
Bitdefender. Na pobočce v Chlumci bylo
začátkem loňského roku též zřízeno internetové připojení, které je pro provoz Tritia
nezbytné a letos byly z rezervního fondu
knihovny zakoupeny čtečky čárových kódů.
Jsme velice rádi, že knihovny slouží v obcích také k různým setkáváním. Konají se
zde například besedy pro mateřské školky, tematické dílny dle ročního období
- v Malém Pěčíně pod vedením knihovnice
a paní učitelky Mgr. Jany Novákové a v Dolních Němčicích pod vedením paní Kateřiny
Bartošové také program Z pohádky do pohádky, který paralelně probíhá přes zimu
na Dětském oddělení MěK Dačice.
Pavla Albrechtová, Městská knihovna

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU
Kulturní dům Beseda
21. červnence, sobota, 13:00 h
Házení kozla z věže
Historická veselice, dobová hudba, kejklíři, ...
Kancnýřův sad
25. července, středa, 18:00 h
Divadlo Koňmo
Loutková pohádka pro děti
Kancnýřův sad

Kino Beseda

1. července, neděle, 18:00 h
PAT A MAT: ZNOVU V AKCI, animovaný, 2D
česky, vstupné 90/110 Kč

Městské muzeum a galerie

Katolický dům a RC Křižovatka

do 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.

O prázdninách budou probíhat tyto
aktivity:
PO 8:00 až 11:30 h: Dopoledníček - klubík
pro rodiče s dětmi (dopoledníček nebude
pouze 2. 7. a 3. 9.)
ST 17:30 až 18:30 h: Cvičení pro zdraví
Stolní tenis pro veřejnost po domluvě na tel.
721 478 454 (p. Havlík, trenér)
Badminton, Lezecká stěna pro veřejnost
po domluvě na tel. 722 743 748

do 2. září
Fotohádanky Jiřího Nováka
Výstavní chodba
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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9. července, pondělí, 20:00 h
TÁTOVA VOLHA, český film, 2D
česky, vstupné 100 Kč
18. července, středa, 17:00 h
MAMMA MIA!, 1. díl muzikálu (2008), 2D
české titulky, vstupné 70 Kč
18. července, středa, 20:00 h
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN,
předpremiéra 2. dílu muzikálu, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
19. července, čtvrtek, 18:00 h
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ
DOVOLENÁ, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 120/140 Kč
20. července, pátek, 20:00 h
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
22. července, neděle, 18:00 h
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ
DOVOLENÁ, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč
24. července, úterý, 20:00 h
ANT-MAN A WASP, akční, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
26. července, čtvrtek, 20:00 h
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
27. července, pátek, 18:00 h
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ
DOVOLENÁ, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 120/140 Kč
31. července, úterý, 14:00 h
PRAČLOVĚK, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 90/110 Kč

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

XXI.
k
roční ního

ur
o kult
letníh
alu
festiv

KOSTKA

4.–15. července2018 na nádvoří Státního zámku Dačice
hudba

20:00 h

st

4. 7.

divadlo pro děti

zahájení
festivalu

Petra Göbelová
21:00 h

VOXEL
a dačický dětský sbor
120 (150) Kč
divadlo

7. 7.

5. 7.

Petr

40 (50) Kč

120 (150) Kč
ne

8. 7.

DS Hálek Nymburk

&

40 (50) Kč

100 (120) Kč
taneční vystoupení

st

11. 7.

divadlo

st

IYASA
Zimbabwe

DS při N.K.N. Jemnice

divadlo

100 (120) Kč
so

14. 7.

20:00 h

Hra lásky
a náhody
Divadlo Scéna Zlín
100 (120) Kč

divadlo pro děti

Fišarová
& kapela Jazz 4

120 (150) Kč
hudba

ne

15. 7.

Rákosníček
a jeho
rybník

10. 7.

21:00 h

COP
120 (150) Kč

koncert

čt

12. 7.

Lenka
Filipová
s kapelou

Sean Barry

divadelní muzikál

hudba

pá

13. 7.

20:00 h

Trio Traktůrek
21:00 h

NOID
Bárta
Václav

s kapelou

150 (180) Kč
ne

15. 7.

20:00 h

Rebelové
ze Stodoly
Divadlo Stodola Brno

Divadlo Scéna Zlín
40 (50) Kč

út

Epydemye

200 (250) Kč

10:00 h

Radka

20:00 h

host
100 (120) Kč

21:00 h

20:00 h

Na správné
adrese

6. 7.

X-TET

8. 7.

Banjo
Band

11. 7.

pá

20:00 h

150 (180) Kč

21:00 h

18:00 h

ne

Ivan Mládek

DS Hálek Nymburk

hudba

Špunti
na vodě

20:00 h

Šípková
Růženka
a O Marušce
a dvanácti
měsíčkách

Slunce, seno,
jahody
a pár facek

5. 7.

s kapelou

hudba

10:00 h

čt

Lüftner

Pohádky
pana
Pohádky
divadlo pro děti

20:00 h

koncert + letní kino

20:00 h

Agentura KK

Kvítek
so

čt

10:00 h

120 (150) Kč

www.besedadacice.cz
Za dačickou kostku cukru

zakončení
festivalu

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.

truhlářství

F-HANET s.r.o.
722 738 737
TAXI Dačice
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mediální partner:

