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Jak to vidím aneb peníze jsou až na prvním místě
Pro název svého dnešního článku jsem si vybral výrok bývalého prezidenta Václava Klause. Už od jeho vzniku vyvolává
emoce a o jeho pravdivosti se vedou sáhodlouhé spory. Ať už to jeho autor myslel jakkoli, je pravda, že peníze ovlivňují zásadním způsobem život každého z nás. Stejně tak ovlivňují i chod Dačic, a proto mi dovolte, abych se vrátil k výsledku hospodaření města za minulý rok.
Rok 2017 jsme začí- zbrojnici, rekonstrukci MŠ Za Lávkami (tu Přitom obce jsou základem našeho státu,
nali s rozpočtem, který budeme letos otevírat), vodovod Hostko- poskytují velké množství veřejných služeb
předpokládal schodek vice – Lipolec, zateplení školky v Bílkově, a jsou tím, kdo uspokojuje každodenní pove výši 10.646.600,00 Kč. rekonstrukce ulic na Peráčku, výtah v ZŠ třeby svých obyvatel. Bohužel stát nevytváDíky lepšímu naplnění B. Němcové. To vše se nám daří realizovat ří obcím dostatečné legislativní a finanční
příjmů a díky úsporám i díky získaným dotacím, což se nám zatím podmínky. Výpadek příjmů pro obce by
na straně výdajů se nám vede více, nežli dobře. Jak z uvedeného bylo možné řešit navýšením podílu územpodařilo ukončit rok 2017 naopak přebyt- seznamu vyplývá, nezapomínáme ani na ních samospráv z daní vybraných státem na
kem 4.111.705,12 Kč. Když od tohoto pře- naše místní části (o tom kolik do nich ply- třetinu tak, jak je to v řadě evropských stábytku odečtu 2.334.000,00 Kč na splátku ne peněz z městského rozpočtu, se můžete tů. Další možností by bylo, aby obce vybíradačického koupaliště a 37.122,26 Kč přene- dočíst na jiném místě tohoto zpravodaje).
ly daně a státu poskytly jenom tolik peněz,
sené daňové povinnosti, dojdu k tomu, že
Snažíme se na radnici o uvážlivé hos- kolik je potřeba na zajištění jeho chodu.
se nám podařilo zvýšit peníze na účtech podaření při zvyšování příjmů a snižování I když by se patrně ukázalo, kolik státních
města o 1.814.827,38 Kč. A když se podívá- výdajů. O to hůře se mi poslouchá od naše- agend vlastně nikdo nepotřebuje, je to řeme, jak je na tom město s penězi na účtech, ho premiéra, že díky tomu, jak obce dobře šení z říše fantazie.
zjistíme, že na účtech města bylo ke konci hospodaří a mají dnes na účtech 200 mld.
Dnešní článek skončím poněkud pesimisroku 88.651.125,51 Kč.
korun, zatímco stát má jenom dluh, je po- ticky konstatováním, že ten, kdo dobře hosZároveň jsme v loňském roce proinves- třeba, aby především obce zaplatily daňové podaří, bude po zásluze potrestán a ten kdo
tovali 59.109.134,78 Kč na rozvoj našeho úlevy, které vláda připravuje.
má dluhy, je na tom vlastně dobře, protože
města. Za všechny investiční akce, kterých
Podle propočtů z konce března tak obce mu není co vzít. Nepřipomíná Vám to něco?
bylo více než padesát, uvedu hasičskou přijdou minimálně o 5,3 miliardy korun.
Karel Macků, starosta

Ohlédnutí za Dačickou kostkou 2018
První polovina července je v Dačicích neodmyslitelně spojena s kulturním děním na zámeckém nádvoří. Letos to byl již
21. ročník, kdy tento festival probíhá – do nového desetiletí jsme vykročili s novým názvem „Dačická kostka“.
Dačická kostka patří k nejvýznamnějším
kulturním akcím, které město Dačice pořádá a za dobu svého trvání už si našla své
stálé diváky a fanoušky. Svědčí o tom i zvyšující se počet permanentních vstupenek.
Celkem 59 diváků si koupilo vstupenku na
celý festival, což je o šest více než v loňském
roce.
Nejen nový název přinesl tento ročník.
Stále se snažíme festival vylepšovat a opečovávat. I proto jsme tento rok výrazně rozšířili občerstvení. Celkovému dojmu přidalo
i přesunutí jeviště do protějšího rohu a nově
vyrobené poutače rozmístěné v ulicích.
Letos poprvé jsme přizvali jako mediálního partnera rádio Frekvence 1.
Už minulý rok se osvědčilo sestavit program festivalu multižánrově, tak, aby si tam
každý našel to své. Ve stejném duchu jsme
pokračovali i letos.
A celkový počet 1.980 diváků, kteří festi-

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 8/2018

www.dacice.cz
val tento rok navštívili, svědčí o tom, že to
je správná cesta. Nejvyšší návštěvnost měl
letos Ivan Mládek se svým BanjoBandem,
celkem 341 diváků. Můžeme však říci, že
všechny hudební večery měly výbornou
návštěvnost – na nádvoří nebylo nikdy
méně než 100 diváků.
Zahajovací večer patřil Voxelovi s Kvítkem, skvělý byl koncert Petra Lüftnera před
letním kinem, nezapomenutelným zážitkem byl skvostný koncert Radky Fišarové.
Pro příznivce folk/country byl určitě zážitkem koncert kapel Epydemye a COP, Lenka
Filipová nezklamala a připravila krásný program, NOID přivedl na nádvoří fanoušky
rockové muziky a roztančil celé publikum,

které si svým přátelským chováním naprosto získal.
I divadelní představení se těšila hezké návštěvnosti, na dopolední pohádky tradičně
chodily zástupy dětských diváků. Na programu bylo i letní kino, taneční vystoupení
afrických studentů a závěrečný divadelní
muzikál Rebelové byl třešničkou na dortu
za celým festivalem.
Stejně jako minulý rok i letos Dačickou
kostku finančně podpořily místní firmy
a podnikatelé a spolu s městem Dačice
a dotacemi z Jihočeského kraje a nadace Život umělce mohl být program takový, jaký
byl.
Velké poděkování patří všem kolegům

z řad zaměstnanců města i všem ostatním
za pomoc při organizaci a zajištění festivalu. Děkuji i Státnímu zámku Dačice za to, že
nám každý rok půjčuje své krásné nádvoří.
A největší dík patří všem divákům, kteří někdy i přes nepříznivé počasí na nádvoří dorazili a vytvářeli skvělou atmosféru.
Fotografie a videa z festivalu jsou dostupná na facebookové stránce festivalu,
v dohledné době i na webových stránkách
Kulturního domu Beseda.
Ještě jednou všem děkuji a na viděnou
na zámku zase příští rok, program již připravujeme.
Romana Bártů, vedoucí
oddělení kulturních aktivit

Slovo místostarosty

Na dubnovém zastupitelstvu města jsem byl opětovně delegován jako zástupce města na Valnou hromadu Teplospolu a.s.
Zároveň mi končilo tříleté funkční období člena dozorčí rady, kde jsem zastával funkci místopředsedy. Na květnové valné
hromadě mě delegáti z deseti ostatních měst bývalého okresu Jindřichův Hradec zvolili do dozorčí rady a následně v dozorčí
radě zvolili místopředsedou.
Jsem za to rád, práce – pokračování ve výměně zastaralých
V letošním roce bylo nutné zajistit dočasprotože můžeme teplovodů a zprovoznění kogeneračních né omezení parkovišť v ul. Antonína Dvořápokračovat v na- jednotek.
ka a ul. Máchova. Za to vše se omlouváme
stavené
cestě,
Jako vzorový příklad pro ostatní členská a děkujeme za trpělivost. Celkově mají tyto
kdy chceme, aby města jsou Dačice. Zde se podařilo nain- investice vliv na konečnou cenu tepla. DaTeplospol
a.s. stalovat a zprovoznit nové plynové kotle čice jsou nejlevnější lokalitou z celého úzebyla ekonomic- s kogenerační jednotkou. Pro další udržení mí, kde Teplospol a.s. dodává teplo.
ky stabilizovaná, a snížení ztrát probíhá výměna teplovoZávěrem bych chtěl opět připomenout,
vstřícná a otevře- dů. Od července do září letošního roku se že funkci zastávám bez nároku na jakoukoli
ná firma, která se uskuteční již druhá etapa za 3,1 mil. Kč bez finanční či obdobnou odměnu.
snaží být dob- DPH. Práce probíhají v náročném svažitém
Pro více informací o Teplospolu a.s.
rým partnerem terénu a opět se neobejdou bez úplného doporučuji navštívit internetové stránky
pro odběratele. zastavení dodávek tepla do 23 vchodů pa- www.teplospol.cz.
V nejbližších letech je před námi náročná nelových domů.
Miloš Novák, místostarosta

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

Rada města na své 115. schůzi konané
19. 6. 2018:
• schválila vyhlášení zadávacího řízení
s názvem „Zřízení kluziště Dačice“ včetně
předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
programu Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR na realizaci akce „Pořízení CAS
pro JSDH Dačice“.
Rada města na své 116. schůzi konané
27. 6. 2018 mimo jiné:
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
podpory se Státním fondem životního
prostředí ČR ve výši 795.200 Kč na realizaci akce „Udržitelné využívání území
v Dačicích a místních částech“,
• vzala se souhlasem na vědomí přerušení
provozu odloučeného pracoviště Mateřské školy Dačice v Dolních Němčicích
v době od 25. 6. 2018 do 3. 9. 2018 z důvodu stavebních prací – zateplení budovy,
• schválila zvýšení kapacity Mateřské školy
Dačice ze současných 274 dětí na 330 dětí
s účinností od 1. 9. 2018 a vznik nového
místa výkonu mateřské školy na adrese
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Za Lávkami 473/III, 380 01 Dačice s účinností od 1. 9. 2018,
schválila rozpočtové opatření č. 13/2018
v těchto objemech: příjmy 939.175,65
Kč, výdaje 1.195.006,65 Kč, financování
255.831,00 Kč,
schválila uzavření dodatků ke smlouvám
o dílo na údržbu veřejné zeleně uzavřené
mezi městem Dačice a SH ČMS, SDH Malý
Pěčín, městem Dačice a SH ČMS, SDH
Hostkovice, městem Dačice a Tělovýchovnou jednotou Velký Pěčín, městem
Dačice a SH ČMS, SDH Dolní Němčice,
městem Dačice a Rybáři Hradišťko z. s.,
schválila zrušení výběrového řízení na
zhotovitele akce „Přístavba knihovny
v Dačicích“ z důvodu více než 20% navýšení ceny za plnění zakázky oproti předpokládané hodnotě zakázky a rovněž
z důvodu, že v rámci lhůty pro podání
nabídek obdržel zadavatel pouze 1 nabídku, která výrazně převyšovala předpokládanou hodnotu zakázky,
schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem – společností DŘEVO-

SLAV s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou
ve výši 643.683,60 Kč bez DPH,
• schválila přijetí nabízené částky ve výši
37.216.976,30 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu v souvislosti s předloženou žádostí o dotaci s názvem „Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích“,
• vzala se souhlasem na vědomí informaci
o investičním záměru TJ Centropen Dačice na přístavbu kuželny v Dačicích,
• požádala Jihočeský kraj o vypsání výběrového řízení na lékaře – zubní lékař,
s úvazkem 1,0 pro ORP Dačice,
• vzala na vědomí možnosti zřízení autobusové zastávky v ulici Boženy Němcové.
Rada města na své 117. schůzi konané
12. 7. 2018:
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2018 mezi městem
Dačice a firmou TRASKO BVT, s. r. o. z Vyškova na akci „Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou – Lipolec
u Dačic“, jehož předmětem je nový termín dokončení prací, a to 3. 8. 2018,
• schválila z důvodu naléhavé potřeby
a mimořádně výhodné nabídky přímé

www.dacice.cz
zadání veřejné zakázky na dodávku vybavení interiéru Klubové scény firmě DESIGN s. r. o., Chotěboř v celkové hodnotě
1.376.456,50 Kč bez DPH.
Rada města na své 118. schůzi konané
18. 7. 2018 mimo jiné:
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 3. 2018 se
společností SATES ČECHY s. r. o., Telč na
akci „Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček v Dačicích – III. etapa“,
kterým se prodlužuje termín pro dokončení díla do 31. 8. 2018.

Zveme Vás na slavnostní
ˇ
OTEVRENÍ NOVÉ BUDOVY
ˇ
MATERSKÉ
ŠKOLY
ZA LÁVKAMI
nedele
ˇ 2. záríˇ 2018
ve 14:00 h

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 30. června 2018 přivítal místostarosta Jiří Baštář společně s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni nové občánky. Přivítány
byly děti: Adéla Bohuslavová, Jakub Fabeš , Antonín Hošek, Adam Chalupský, Johana Kolešová, Anežka Pokorná, Jakub Rous,
Nikol Šípová a Sofie Veseláková.

Úspěšná sezóna dačických mažoretek ještě nekončí
Se všemi fanoušky dačických mažoretek bychom se chtěly podělit o naše úspěchy z letošní sezóny. Celkem 5 soutěžních velkých formací a 21 sóloformací se zúčastnilo jak postupových soutěží asociace CMA, kde síly měří ty nejlepší týmy z celé České
republiky, tak soutěže mezinárodní i soutěží nepostupových. A že všichni trénovali poctivě, je jasné. Všechny choreografie
nám postoupily do finále MČR CMA v Hradci Králové.

Tady jsou umístění v TOP 6:
1. místo a titul mistryně ČR – sólo 2bat seniorky (A. Hronová), juniorky miniformace baton
2. místo a titul vicemistryně ČR – sólo baton děti (N. Lindourková), sólo pom junior (M. Kounková), juniorky baton pódio, seniorky baton pódio, seniorky classic defilé, trio juniorky (K. Krejčí,
M. Kounková, D. Vondrová)
3. místo a titul II. vicemistryně ČR – děti baton pódio, kadetky
baton defilé, kadetky baton pódio, kadetky miniformace baton,
seniorky mini MIX
4. – 6. místo – seniorky miniformace baton, duo kadetky baton
(S. Neuvirtová, T. Pokorná), kadetky pom miniformace
Na Mistrovství Evropy MWF, které se konalo začátkem července
v Praze, jsme soutěžily s nejlepšími mažoretkovými evropskými

týmy. A DM studio se mezi nimi rozhodně neztratilo.
1. místo a titul mistryně Evropy – kadetky baton defilé
2. místo a titul vicemistryně Evropy – kadetky baton miniformace
3. místo a titul II. vicemistryně Evropy – juniorky baton pódio,
seniorky baton miniformace
4. – 6. místo – seniorky classic defilé, sólo 2bat seniorky (A. Hronová), duo baton kadetky (S. Neuvirtová, T. Pokorná), juniorky baton
miniformace, kadetky baton pódio, seniorky baton pódio
Za těmito krásnými výsledky stojí celoroční práce Nikoly Krebsové, Zuzany Kuchtové, Soni Novákové, Lenky Hronové a Barbory
Zimmelové. Nesmíme zapomenout ani na obětavost rodičů, kteří
své děti podporují v dobrém i zlém, někteří z nich nám pomáhají
s organizací vystoupení a nikdy nás nenechají ve štychu. Volnočasové aktivity dětí mládeže dlouhodobě podporuje Město Dačice
a také Jihočeský kraj, kterým moc děkujeme a moc si toho vážíme.
Velké díky si zaslouží i firma Hron, s.r.o., manželé Krejčí a manželé
Beránkovi a také DDM Jindřichův Hradec.
Naše sezóna ale ještě nekončí. Čeká nás v září daleká cesta na
Mistrovství světa MWF do Kapského Města v Jihoafrické republice,
kde několik děvčat z Dačic společně s dalšími mažoretkami bude
hájit barvy České republiky a soutěžit o co nejlepší umístění. O naší
cestě vám určitě podáme reportáž i s poděkováním všem, kteří nás
finančně podpořili. Doufáme, že nám budete fandit. My do toho
dáme vše.
Barbora Zimmelová, DDM Dačice
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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 452 členů.
REALIZUJEME:
Smuteční síň - vzduchotechnika - cílem projektu je řešení dlouhodobého
problematického provozu ve smuteční síni
nového hřbitova. V letním období dochází
při zaplnění síně ke zvýšení teploty a k nedostatečné výměně vzduchu. Jako dodavatel byl vybrán Ing. Františkem Huk CSc., za
celkovou nabídkovou cenu ve výši 429.900
Kč bez DPH.
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice - projekt obsahuje zateplení obvodových konstrukcí a soklu, zateplení stropu v půdním prostoru, výměnu
střešní krytiny, okapů, hromosvodu, výměnu oken a dveří a další práce. Předmětem
plnění je rovněž přeložka plynovodu v areálu MŠ. Vybrali jsme dodavatele zateplení,
je jím firma JN stavitelství s.r.o. Zateplení
provede za 1.574.961,67 Kč bez DPH.
Zázemí v MŠ Bílkov – bude sloužit také
jako sportovní a kulturní zázemí při konání
veřejných akcí. Dodavatelem stavby jsou
Technické služby Dačice s.r.o. Stavbu provedou za 311.307,28 Kč bez DPH s termínem dokončení do 30. 9. 2018. Na stavbě se
podílí i místní dobrovolníci. Veký dík všem,
kteří přiložili a ještě přiloží ruku k dílu.
Cyklostezka Nivy – zahrádkářská kolonie Toužín – probíhá realizace, na kterou
se městu podařilo získat dotaci ve výši 85 %
uznatelných nákladů, což je 2.872.000 Kč.
S dokončením akce se počítá v září 2018.
PŘIPRAVUJEME:
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích - projektem se řeší přístavba
nové budovy a půdní vestavba stávající
školní budovy. Tím bude moci být odloučené pracoviště ZŠ v ulici Bratrská 153/I
uvolněno mateřské škole. Přístavbou mj.
dojde ke zřízení bezbariérového přístupu
do školy. Projekt řeší i zeleň v okolí budovy. Celkové investiční náklady odhadujeme na necelých 44 milionů korun. Rada
města schválila přijetí dotace z IROP na
přístavbu učeben ve výši 37.216.976,30 Kč a
dalších 2.189.233,90 Kč ze státního rozpočtu. Celkem se tedy jedná o dotaci ve výši
39.406.210,20 Kč.
DOKONČILI JSME:
Výstavba MŠ Za Lávkami - nová budova mateřské školy začne od září sloužt svému účelu.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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Dávky důchodového pojištění
vdovský/vdovecký důchod
V tomto vydání Dačického zpravodaje se budeme zabývat pozůstalostní dávkou
důchodového pojištění – vdovským/vdoveckým důchodem.
Nárok na vdovský/vdovecký důchod má
mácnosti a je osoba závislá II., III. nebo
manžel, nebo manželka zemřelé osoby při
IV. stupně
splnění zákonem daných podmínek. Vdova • vdovec/vdova je invalidní ve III. stupni
(vdovec) má nárok na důchod po manželo- • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího,
vi (manželce), pokud byl poživatelem stanež činí důchodový věk pro muže stejrobního, nebo invalidního důchodu. Nebo
ného data narození nebo důchodového
ke dni úmrtí splnil podmínky na starobní, či
věku, je-li důchodový věk nižší.
invalidní důchod, anebo zemřel-li následNárok na pozůstalostní důchod vznikne
kem pracovního úrazu. Nárok na vdovský znovu, pokud vdovec či vdova některou
(vdovecký) důchod nevzniká družce (dru- z výše uvedených podmínek splní v tzv.
hovi) i když spolu žili delší dobu a měli spo- ochranné lhůtě, tedy do 2 let od zániku
lečnou domácnost.
dřívějšího nároku na vdovský (vdovecký)
Délka výplaty vdovského/vdovecké- důchod.
ho důchodu
Žádost o vdovský důchod se sepisuje na
Vdovský/vdovecký důchod náleží po příslušné pobočce Okresní správy sociálnídobu 1 roku od úmrtí manžela (manžel- ho zabezpečení.
ky). Po uplynutí jednoho roku má nárok na
Je nutné sebou mít následující doklady:
vdovský/vdovecký důchod jen osoba, kte- občanský průkaz (cizinci pas nebo povolerá splňuje podmínky stanovené zákonem ní k pobytu); úmrtní list zemřelého; oddací
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, list; rodný list dětí.
v platném znění, tedy když:
Pokud vdova nebo vdovec uzavřou nové
• vdovec/vdova pečuje o nezaopatřené manželství, nárok na výplatu pozůstalostdítě
ního důchodu zaniká.
• vdovec/vdova pečuje o dítě závislé na
Článek poskytuje pouze zjednodušené
péči ve II., III. nebo IV. stupni
informace o této dávce. Podrobnější infor• vdovec/vdova pečuje o rodiče, kteří jsou mace lze získat na Okresní správě sociálníposouzeni jako osoby závislé II., III. nebo ho zabezpečení v Jindřichově Hradci nebo
IV. stupně
na internetových stránkách www.cssz.cz.
• vdovec/vdova pečuje o rodiče zemřeléLada Štěrbová,
ho manžela/manželky, který s ní žije v dosociální pracovnice

Soutěž Rozkvetlé Dačice 2018 končí 31. srpna
Do posledního srpnového dne je možné se přihlásit do soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Výsledky budou vyhlášeny nejpozději do 30. září.
Na výherce v každé kategorii čekají pou- rozkvetlé předzahrádky, květiny na oknech,
kázky na odběr zahradnického zboží a po- balkónech či lodžiích.
třeb v hodnotě: 1. místo 1.500 Kč, 2. místo
V případě, že zájemce o soutěž nemá
1.000 Kč a 3. místo 500 Kč.
možnost pořídit fotografie sám, stačí zavolat na tel. č. 384 401 275 nebo
Soutěžíme v kategoriích:
• rozkvetlé okno/balkón v rodinných do- 384 401 289, rádi za vámi s fotoaparátem
přijedeme.
mech
Úplné znění pravidel je k dispozici na
• rozkvetlé okno/balkón v bytových doměstském webu nebo na Infocentru Dačimech
ce, a to společně s přihláškou.
• úprava předzahrádky/okolí domu
Naděžda Mastná, vedoucí
Stačí na e-mail kultura@dacice.cz zaslat
odboru kultury a cestovního ruchu
přihlášku a max. 3 fotografie dokládající

Zubní pohotovost
4. 8. 2018 sobota Jantač Zdeněk

Počátecká 311, Studená

384 490 154

5. 8. 2018 neděle

Stará cesta 505, J. Hradec

384 363 570

11. 8. 2018 sobota Kotalík Viktor

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

12. 8. 2018 neděle

Otín 58, J. Hradec

38 4320 005

18. 8. 2018 sobota Lacinová Dagmar

Antonínská 85, Dačice

384 423 150

19. 8. 2018 neděle

Příhodova 176, Dačice

384 423 107

Johová Miluše
Kubásek Ivan
Lovětínský Čestmír

25. 8. 2018 sobota Majerčíková Barbora

Jarošovská 1126/II, J. Hradec 384 321 839

26. 8. 2018 neděle

Strojírenská 160, Dačice

Marková Jaroslava

384 456 215

www.dacice.cz

Žáci ze ZŠ B. Němcové připravili na léto
questování po stopách kostky cukru
Výbornou práci odvedli žáci z kroužku GLOBE při ZŠ v ulici B. Němcové, kteří si
pro návštěvníky, ale i pro místní každého věku, připravili k 175. výročí vynálezu
kostky cukru Dačický quest.
Quest neboli hledačka je něco podob- jasné, kterým směrem se jejich snažení
ného jako geocaching nebo šipkovaná. bude ubírat. Quest provede návštěvníky
Veršované hádanky a úkoly vás zábavnou města po památkách, ale i méně známých
formou provedou městem, dozvíte se něco zákoutích.
nového a na závěr budete za své úspěšné
Zájemci o zajímavou a zábavnou prořešení i drobně odměněni.
cházku městem si mohou quest stáhnout
Ve školním roce 2017/2018 se žáci krouž- z webové stránky školy nebo si ho
ku GLOBE pustili do tvorby questů. Nejprve vyzvednout přímo na Infocentru Dačice,
zjišťovali, co to quest je a jak by měl správně se kterým navázali žáci a tvůrci této skvělé
vypadat. Svůj první miniquest vytvořili na hledačky spolupráci. Právě na dačickém
Den otevřených dveří školy v prosinci 2017.
íčku quest začíná a také končí.
Na jaře pak přemýšleli, jaké téma a trasu
Na každého úspěšného řešitele čeká
dalšího questu zvolit. Vzhledem k tomu, že malá odměna.
město si letos připomíná 175 let od vzniku
Naděžda Mastná, vedoucí
1. kostkového cukru právě v Dačicích, bylo
odboru kultury a cestovního ruchu

Turistická oblast Česká Kanada
spustila webové stránky
Nabídka turistické oblasti Česká Kanada, jejíž součástí je mimo jiné také město Dačice, je od června ke zhlédnutí na novém turistickém informačním portálu
www.ckanada.cz.
Webové stránky infor- nastavených preferencí vygeneruje tipy na
mují o turistických atrak- míru požadavkům uživatele.
Dění a aktuality z České Kanady je možno
tivitách, výletních cílech,
kulturních, sportovních sledovat také na sociálních sítích. Facebooa společenských akcích ková stránka turistické oblasti @ckanda.
pro veřejnost, službách a aktuálním dění. cz přináší denně tipy na výlety, akce a zaJsou tak dobrým pomocníkem při plánová- jímavá místa, instagramový účet ckanada.
ní dovolené i jednodenních výletů. Obsah cz prezentuje oblast atraktivními fotkami
stránek se bude v průběhu času doplňovat zajímavých míst.
Petra Vacková, produktová manažerka
a rozšiřovat. Do budoucna bude k dispoTO Česká Kanada
zici také tzv. chytrý plánovač, který podle

Financování místních částí
Tak jako každý rok Vás chci seznámit s financováním místních částí a Dačic v návaznosti
na výsledek hospodaření města za rok 2017. Příjmy a běžné výdaje jsou uváděny za rok
2017 bez mimořádných dotací. Investiční výdaje jsou uvedeny průměrem za roky 2014 až
2017, tedy v rámci našeho volebního období.
Karel Macků, starosta
na 1 obyvatele
Příjmy

Výdaje

Rozdíl

Toužín

16 429 Kč

32 060 Kč

-15 631 Kč

Borek

18 214 Kč

22 605 Kč

-4 391 Kč

Hradišťko

17 696 Kč

21 868 Kč

-4 172 Kč

Chlumec

18 513 Kč

22 554 Kč

-4 041 Kč

Malý Pěčín

18 830 Kč

21 521 Kč

-2 691 Kč

Velký Pěčín

18 014 Kč

22 025 Kč

-4 011 Kč

Prostřední Vydří

18 381 Kč

20 561 Kč

-2 180 Kč

Bílkov

17 904 Kč

20 308 Kč

-2 404 Kč

Dolní Němčice

17 477 Kč

19 447 Kč

-1 970 Kč

Hostkovice

18 159 Kč

21 721 Kč

-3 562 Kč

Lipolec

18 070 Kč

26 281 Kč

-8 211 Kč

Dačice

21 517 Kč

23 318 Kč

-1 801 Kč

Dačice a MČ

20 662 Kč

22 956 Kč

-2 294 Kč

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 435 členů.
DOKONČILI JSME:
Oprava cesty ve Velkém Pěčíně k vodojemu - vlivem zvýšené frekvence vozidel
při rekonstrukci silnice Dačice - Telč došlo
k poničení komunikace. Komunikace byla
lokálně vyspravena asfaltovým recyklátem.
Zároveň probíhají jednání s krajem Vysočina o celkové opravě komunikace.
Výstavba chodníku a instalace panelů u pomníku kostky cukru - v průběhu
června bylo na zeď za pomníkem cukru
instalováno celkem šest dvojjazyčných velkoplošných panelů vypovídajících o historii
světového vynálezu, a to včetně mapy města. K těmto panelům byl podél celé délky
vybudován přístupový chodník. Kompletní
realizace byla dokončena 1. 7. 2018.
Oprava místní komunikace k vlakové zastávce v Malém Pěčíně - oprava
zahrnovala vyrovnání povrchu, položení
50 mm asfaltobetonového recyklátu a finální obrusnou vrstvu ACO 11 tl. 40 mm. Rada
města schválila přidělení zakázky nejlevnějšímu uchazeči, a to firmě SWIETELSKY
stavební s.r.o. za celkovou cenu ve výši
422.594,86 Kč bez DPH.
REALIZUJEME:
Oprava fasády objektu čp. 1/I Palackého nám. - v pondělí 11. 6. byly zahájeny
práce na restaurování a opravě jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže
na objektu radnice. V průběhu června bylo
realizováno odvětrání obvodového zdiva
celého objektu budovy.
V polovině července následovala stavba
lešení a následně vlastní práce na restaurování a opravě fasády. Realizace s sebou
přináší drobná omezení, přístup do budovy
a provoz radnice a infocentra zůstává po
celou dobu rekonstrukce zachován.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava chodníku v ul. Tyršova - předmětem opravy bude část chodníku v ul.
Tyršova. Jedná se o předláždění nejhoršího
úseku. Realizace proběhne na podzim letošního roku. Stavbu bude provádět firma
Technické služby Dačice s.r.o. za celkovou
cenu ve výši 385.386,72 Kč bez DPH.
Pozn.:
Upozorňujeme, že se jedná pouze o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav prováděných městem Dačice.
(red)
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Závěrečný účet města za rok 2017
Zastupitelstvo města na svém 23. zasedání dne 20. 6. 2018 schválilo Závěrečný účet města Dačice za rok 2017 a vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2017, a to bez výhrad.
Návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2017 projednala
rada města dne 6. 6. 2018 a finanční výbor dne 12. 6. 2018 a doporučily zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Dačice za
rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města
bez výhrad.
Příjmy
DPFO - závislá činnost
DPFO - samostatná výdělečná činnost
DPFO - vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za město
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze ZPF

v Kč
23 842 231,00
676 722,68
2 038 059,95
21 696 382,81
3 646 480,00
44 016 322,48
8 001 045,00
202 812,88

Poplatky za odnětí pozemků – funkce lesa

5 697,60

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4 351 629,76

Příjmy – prodej ostatních nemovitostí
Přijaté dary a příspěvky na pořízení DM
Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem

3 372 853,00
511 800,00
12 103 330,00
156 022 944,33

Neinvestiční dotace

24 020 276,55

Investiční dotace celkem

11 895 532,00

Převody z vlastních fondů hospodář. činnosti

1 473 910,90

Přijaté dotace

37 389 719,45

Příjmy celkem

193 412 663,78

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

v Kč
1 264 541,00
917 742,02
12 527 669,52
1 006 963,37

Poplatek ze psů

201 369,00

Vzdělávání

13 579 929,60

Poplatek za užívání veřejného prostranství

190 116,00

Kultura, církve a vzdělávací prostředky

14 168 240,07

Poplatek ze vstupného

76 666,00

Tělovýchova a zájmová činnost

Poplatek z ubytovací kapacity

46 435,00

Zdravotnictví

Příjmy za řidičské oprávnění

444 500,00

Příjmy za nerosty a geo práce

25 331,85

Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Ochrana životního prostředí

Správní poplatky

3 809 775,00

Sociální péče

Daň z hazardních her

2 928 992,23

Civilní připravenost na krizové stavy

Zrušený odvod z loterií a VHP
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

818 292,46
6 884 246,79
123 903 108,49
3 374 107,86

Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Státní správa, územní samospráva
Finanční operace

Příjmy z prodeje zboží

690 691,00

Ostatní činnosti

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

332 515,51

Běžné výdaje

200 000,00

Doprava

Ostatní odvody příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu pozemků

2 846 092,46

Vodní hospodářství

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

6 322 012,75

Vzdělávání

Příjmy z pronájmu movitých věcí
Příjmy z úroků

1 289,00
151 612,27

Kultura, církve a sdělovací prostředky

3 966 444,21
51 849,00
4 590 242,78
10 212 534,44
2 070 515,94
15 823,12
3 652 843,20
699 550,88
55 146 340,98
6 180 206,98
140 386,77
130 191 823,88
4 786 873,33
11 769 288,11
9 918 719,86
534 127,00

Tělovýchova a zájmová činnost

1 717 068,16

Příjmy z podílů na zisku a dividend

2 237 353,35

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj

14 115 703,05

Přijaté sankční platby od jiných subjektů

1 579 690,05

Ochrana životního prostředí

Příjmy z prodeje nepotřebného majetku

3 300,00

Požární ochrana

Přijaté neinvestiční dary

75 000,00

Státní správa, územní samospráva

Přijaté pojistné náhrady

34 846,00

Kapitálové výdaje

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Neidentifikovatelné příjmy
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy – dobývací prostor
Přijaté splátky půjček
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
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1 431 387,72
7 000,00

VÝDAJE CELKEM

209 764,10
15 296 654,61
760 936,56
59 109 134,78
189 300 958,66

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2017

33 072,36

PŘÍJMY

65 473,50

Daňové příjmy

v Kč
123 903 108,49

631 062,01

Nedaňové příjmy

20 016 505,84

20 016 505,84

Kapitálové příjmy

12 103 330,00

Přijaté dotace

37 389 719,45

8 218 677,00

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

193 412 663,78
v Kč
130 191 823,88
59 109 134,78
189 300 958,66
v Kč

NABÍDKA VOLNÉHO BYTU

v Domě s pečovatelskou službou („DPS“)
V souladu se Směrnicí rady města č. R2-18 zveřejňuje město
Dačice nabídku týkající se pronájmu volného bytu č. 4, o velikosti (1+1), situovaného v prvním patře, ulice Bratrská,
č. p. 221/I v Dačicích.
Charakteristika:
pokoj

12,20 m2

koupelna

2,81 m2

Příjmy celkem

193 412 663,78

kuchyně

22.39 m2

WC

1,16 m2

Výdaje celkem

189 300 958,66

předsíň

5,38 m2

sklep

2,40 m2

Rozdíl = přebytek rozpočtu
FINANCOVÁNÍ

4 111 705,12
v Kč

Splátky jistin přijatých úvěrů a půjček

-2 334 000,00

Změna stavu účtů – zvýšení prostředků

-1 814 827,38

Operace, které nejsou Příjmy/Výdaji
FINANCOVÁNÍ CELKEM

37 122,26
-4 111 705,12

Rozpočtové hospodaření města za rok
2017 vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu
(Fin 2 – 12 M) a zachycuje čerpání příjmů
a výdajů rozpočtu dle rozpočtové skladby
jako základního třídícího standardu pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Skončilo
přebytkem ve výši 4 111 705,12 Kč.
V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění město požádalo Krajský
úřad Jihočeského kraje, aby provedl přezkoumání hospodaření
města za rok 2017. Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a současně bylo
konstatováno, že nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Barbora Hudziecová,
vedoucí finančního odboru

Vybavení bytu: kuchyňská linka, elektrický bojler, vestavěná
skříň, elektrický sporák, šatníková skříň, vodoměr
Základní nájemné: 4 245 Kč
Elektřina v bytě: 500 - 700 Kč
Zálohy na služby (mimo el. v bytě): 1 197 Kč
Nájemné celkem: 5 442 Kč
Sleva z nájmu (čerpání služeb): - 1 252 Kč
Nájemné celkem po slevě: 4 190 Kč
Byt je vhodný pro manželskou dvojici. Schody ve společných prostorách vybaveny schodišťovou sedačkou. Byt spadá do
energetické třídy D.
Nabídka musí obsahovat:
1. žádost o byt s přílohami na předtištěném tiskopise k vyzvednutí na odboru správy budov dveře č. 205, 206, odboru sociálních věcí dveře č. 210 nebo na stránkách města www.dacice.cz.
2. potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí
na finančním odboru MěÚ Dačice za poplatek 100 Kč), nesmí být
starší jak 3 měsíce ke dni podání žádosti.
Termín pro podání žádosti: 6. 8. 2018 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2/I, 380 13
Dačice v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT
– žádost o byt č. 4 v DPS“
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít
nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Mezinárodní fotbalový turnaj přípravek v Dačicích se povedl
V sobotu 23. června se v Dačicích na městském stadionu uskutečnil vůbec první přeshraniční fotbalový turnaj mladších
a starších přípravek. O jeho kvalitním obsazení mluví účast 16 týmů ze všech koutů jižních Čech, Vysočiny a nedalekého Rakouska, které vyslalo do bojů hned 3 týmy. Divákům představilo své fotbalové umění celkem 160 dětí.
Turnaj se konal od brzkých
ranních hodin za proměnlivého
počasí a silného větru, což však
borcům nikterak nevadilo a na
jejich výkonech to nezanechalo
jediné stopy. Dopoledne bylo odehráno celkem 24 zápasů, které
určily pořadí týmů ve skupinách a dvojice pro další boje. Dopolední část zakončil doprovodný kulturní program, v rámci kterého se
přítomným prezentovaly veleúspěšné dačické mažoretky a také jedinečná biketrialová exhibice od borců z RideWheel team.
Po přestávce následovaly vyřazovací souboje, které vyvrcholily
finálovými zápasy. V mladší kategorii se podařilo dačickým borcům
dostat až do finále, kde byl nad jejich síly celek z Jindřichova Hradce. V kategorii starších přípravek si nejdříve v semifinále poradil
dačický tým v „předčasném finále“ s velmi silným soupeřem z SKP
Českých Budějovic poměrem 4:1. Ve finále se postavil dačickému
týmu celek Waidhofen an der Thaya. Po poměrně jednoznačném
průběhu a výsledku 5:1 se mohli dačičtí radovat z triumfu. Dačický
Daniel Mašata okořenil svůj start titulem nejlepšího střelce celého
turnaje.
Konečné umístění starších přípravek:
1. Dačice, 2. Waidhofen an der Thaya, 3. SKP ČB, 4. Gross Siegharts, 5. J. Hradec, 6. Telč, 7. Táborsko, 8. N. Včelnice.

Konečné umístění mladších přípravek:
1. J. Hradec, 2. Dačice „žlutá“, 3. N. Včelnice, 4. Třebětice, 5. Telč,
6. N. Bystřice, 7. Gross Siegharts, 8. Dačice „bílá“.
Velké poděkování patří Městu Dačice, kterému se podařilo získat na realizaci fotbalového turnaje a dalších přeshraničních zápasů dotaci z Fondu malých projektů. Dále děkujeme za podporu
sponzorům turnaje, jsou jimi Dačická pekárna, s.r.o., Centropen
a.s., PAS-D s.r.o., Potraviny Štěpán a syn s.r.o., MONETA Money Bank
a Waldviertler Sparkasse Bank AG. Velké díky patří Bohdanu Sezemskému za dary pro všechny zúčastněné děti a také všem organizátorům a rodičům za výpomoc.
Turnaj nabídl krásné
fotbalové momenty, chvilky radosti i smutku, vlnu
emocí a kdo ví, možná se
na vůbec prvním fotbalovém turnaji podobného
rázu v Dačicích představila
nějaká ta budoucí fotbalová hvězda, která si právě
s Dačicemi spojí začátky své kariéry…
Michal Krtek, hlavní organizátor turnaje
Martin Šťastný, zástupce Města Dačice
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Downtown Dačice 2018
Již potřetí se druhou zářijovou sobotu změní Dačické náměstí v závodní downtown trať. Letos se celá akce ponese
v duchu Zdravého města Dačice – Den bez aut. Takže se kromě české downtownové špičky a všudy přítomného adrenalinu můžete těšit i na doprovodný program v rámci Dne bez
aut.
Závodníci downtownu, kteří se v Dačicích poperou o body do
celkového pořadí Czech Downtown Serie, se 8. 9. budou muset
vypořádat s pozměněnou tratí. Třetí ročník oblíbeného závodu
nabídne opět skok přes kašnu i průjezd myší dírou, nově však přibude průjezd úřadem a změna čeká na závodníky také v horní části
u kostela. Třešničkou pak bude závěrečný skok po průjezdu myší
dírou, ale kde a přes co se bude skákat, to se dozvíte až 8. 9.
Přijďte se podívat na rychlé jízdy a velké skoky na nejtechničtější
downtown trati v ČR. Vytvořte opět neuvěřitelnou atmosféru, kvůli
které k nám míří závodníci ze všech koutů republiky, a naplno si
pojďte užít tuhle nevšední podívanou. Sparkasse Downtown Dačice 2018 se blíží!
Alexandr Sidor

Každý svého zdraví strůjcem
… je název úspěšné putovní výstavy, se kterou se Liga
proti rakovině Praha už jedenáctým rokem vydává na pouť
po českých a moravských městech. Hlavním cílem akce je
oddémonizovat závažné a často deprimující téma rakoviny.
Návštěvníci zjistí informace o prevenci, preventivních programech a možnostech léčby.
Téma prevence rakoviny je představováno z přívětivější tváře, proto uvidíte i vtipy Vladimíra Jiránka,
Jiřího Slívy, Miroslava Bartáka, vynikající fotografie
Františka Dostála, jehož objektiv zachycuje obyčejné
lidi v běžných situacích všednodenního života.
Součástí expozice jsou panely určené i nejmenším dětem, které si v bohatě ilustrované části najdou informace
o zdravém životním stylu, i když ještě neumějí číst. Nejen pro dětské
návštěvníky, žáky a studenty škol jsou kromě expozice připraveny
i zábavné hrátky, kde si vyzkoušejí své fyzické i smyslové dovednosti pod heslem „Zkus, jak jsi na tom“. Pro úspěšné řešitele testu
jsou připraveny i odměny.
Dospělým návštěvníkům akce Liga proti rakovině Praha ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem nabízí také improvizovanou „vyšetřovnu“. Každý zájemce si může nechat změřit některé
základní zdravotní ukazatele, např. hladinu cholesterolu, hodnotu krevního tlaku, výši BMI, procento skrytého tuku v těle, lékaři
a zdravotníci poradí v oblasti zdravého životního stylu, nekuřáctví
i obezity. V rámci boje proti jednomu z nejagresivnějších typů rakoviny, melanomu, přizvala LPR ke spolupráci také specialisty – dermatology. Na místě bude přítomen dermatolog, se kterým můžete
konzultovat mateřská znaménka, pihy, změny na kůži.
Liga proti rakovině Praha vás zve do žlutých stanů na Palackého náměstí v Dačicích - 11. září od 10:00 do 18:00 h a 12. září
od 9:00 do 17:00 h.
VSTUP NA VÝSTAVU ZDARMA!
VŠECHNA VYŠETŘENÍ ZDARMA!
Ilona Brabencová, koordinátorka Zdravého města Dačice

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

pracovník - pracovnice útvaru tajemníka
pracovník - pracovnice odboru správy majetku
Zájemci se mohou přihlásit do 17. 8. 2018
formou písemných žádostí doručených
na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Další informace na úřední desce nebo na www.dacice.cz.
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Mladí zastupitelé neschválili
„závěrečný účet“
Ve čtvrtek 21. června se v hlavním sále KD Beseda Dačice
konaly pod hlavičkou Zdravého města Dačice a MA21 hned
dvě jednání mladého zastupitelstva. Studenti Gymnázia Dačice a Základní školy v ulici Komenského si formou simulační
hry vyzkoušeli roli zastupitelů.
Zástupci z obou škol se stali zastupiteli zhruba na
hodinu a půl a mohli tak nasát atmosféru opravdového zasedání zastupitelstva města. Před samotným
jednáním provedl starosta Karel Macků krátkou prezentaci o fungování orgánů města a dále navázal
srozumitelnou formou vysvětlením procedurálních
kroků zasedání, které si musí každý zastupitel osvojit, aby mohl
zodpovědně rozhodovat.
Studenti a žáci obdrželi s předstihem zkrácený program ze skutečného jednání zastupitelstva spolu s podklady pro jednotlivé
body. Ze svého středu si zvolili dvacet zástupců, kteří se zhostili
role radních a zastupitelů. Rozdělili si také funkci návrhové komise
a ověřovatelů zápisu. Zbývajícím jednadvacátým zastupitelem byl
starosta Karel Macků, který celé zasedání řídil. V rámci programu
se mladí zastupitelé zabývali jedenácti body, mezi nimiž byl Závěrečný účet města za rok 2017, Cena města Dačice za rok 2017, Volba
přísedící okresního soudu, Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, prodej volné bytové jednotky a Fórum Zdravého města Dačice a MA21 – ověřené priority občanů města 2018.
„Byl jsem spokojen s tím, jak se žáci a studenti ujali svých rolí.
Hlasovací technika a logika jednání byla rychle osvojena. Nebyl
tedy problém schválit či neschválit určitý bod. Bohužel se stalo
i to, že o jeden hlas neprošel Závěrečný účet a nebyla schválena
přísedící okresního soudu. Mohu říci, že nejvíce dotazů bylo k Fóru
Zdravého města. Mládež se dotazovala ke konkrétním prioritám
např. cyklostezkám, termínu dokončení kluziště, kde bude stát
odstavné parkoviště pro kamiony apod. Mohu konstatovat, že se
zasedání mladého zastupitelstva města Dačice vydařilo, a že mne
atmosféra mladých potěšila“, uzavřel starosta města Karel Macků.
Ilona Brabencová, koordinátorka Zdravého města Dačice

Dačické íčko se uchází o vaší
přízeň v soutěži popularity
Využíváte služeb našeho infocentra a jste s námi spokojeni? Dejte to vědět tím, že nás podpoříte v prestižní soutěži
o titul INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2018.
Před sedmi lety jsme získali v rámci Jihočeského kraje stupeň nejvyšší. Od té doby se držíme na předních
příčkách. Zopakovat si vítězství je velká výzva a budeme moc rádi, když nás v našem snažení podpoříte. Učinit tak můžete do 31. srpna.
Anketu najdete na www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku. Hlasování je jednoduché - stačí na mapce zvolit kraj, příslušné infocentrum a kliknutím potvrdit e-mail. Hlasování je možné
z jedné IP adresy vždy pro jedno informační centrum v jednom kraji tzn., že můžete hlasovat celkem pro 14 různých infocenter napříč
republikou. Věříme, že v rámci kraje Jihočeského si vyberete právě
nás. Předem děkujeme za Váš hlas.
Za IC Dačice Naděžda Mastná
Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci srpnu bude dne 24. 8. 2018 v době od 8:00 do 12:00 h.
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože bude
dne 10. 8. 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

Odlehčovací služba
RESIDENT 2000

Jedná se o sociální službu poskytovanou terénní formou - pečovatelky
dochází k uživatelům do jejich přirozeného, domácího prostředí a poskytují
jim jednotlivé úkony přímo v pohodlí
jejich domova.
Posláním služby je všestranná a komplexní pomoc a podpora občanům se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění, zdravotního nebo tělesného
postižení. Naším cílem je umožnit nemocným a nesoběstačným klientům žít doma
se svými blízkými, umožnit udržení běžných sociálních kontaktů a zastoupit pečující osobu tak, aby si mohla odpočinout
a vyřídit své záležitosti.
Poskytované úkony jsou: pomoc s péčí
o vlastní osobu, příprava a podání jídla,
pomoc s hygienou, vyřizování pochůzek,
doprovod, aktivity podporující sociální začleňování osob a mnoho dalšího. Služba
působí v obcích: Dačice, Kunžak, Strmilov,
Studená, Staré Hobzí a v přilehlých vesnicích, a to každý den od 7:00 do 17:00 hodin.
Více informací o všech službách, které
poskytujeme a o ceně těchto služeb můžete najít na našich webových stránkách
www.resident2000.cz nebo zavolejte na
tel. číslo 778 409 816.
Za odlehčovací službu RESIDENT 2000:
Michaela Syrovátková, sociální pracovnice

Simulování a neodhalená lež
- akceptovaná součást hry o vítězství?
Díky televizi jsme měli možnost vidět desítky zápasů mistrovství světa ve fotbale, a vidět tak v akci nejlepší světové fotbalisty často vzory pro desetitisíce možná
i statisíce mladých kluků na celém světě. A také jsme poprvé na mistrovství světa
zažili v akci videorozhodčího. A právě i díky videorozhodčímu jsme mohli mnohem zřetelněji než je tomu při jiných fotbalových zápasech vidět, jak i nejlepší
hráči světa občas na hřišti padají bez příčiny, aby se následně svíjeli na zemi, dělali
grimasy a drželi se za místa, kam je nikdo, nekopl či neudeřil.
Snad vůbec nejméně pochopitelné potom pro mě
byly reakce některých, zdůrazňuji některých, špičkových hráčů, kteří v každém
jen trochu sporném případě,
aniž by měli pravdu, vehementně gestikulovali proti rozhodnutí rozhodčího a tvrdili,
že do zámezí kopl či tečoval míč jejich soupeř. Prostě bojovali za svůj tým a bylo jim
úplně jedno, že přitom vědomě lžou.
Zkrátka u některých hráčů jsem měl najednou pocit, že do svého herního rejstříku
již jaksi samozřejmě zařadili i snahu získat
herní výhodu neodhaleným porušováním
pravidel, jako je například simulování nebo
lživé tvrzení, že míč byl tečován protihráčem apod. A že vlastně snaha o neodhalené porušování pravidel – klamání rozhodčího i diváků, tedy podvádění se pro ně stává
normální a obvyklou součástí hry, v tomto
případě zvané fotbal.
Je asi jasné, že v životě tomu nikdy nebu-

de tak, že bychom ve sporných případech
občas neměli tendenci více prosazovat tu
svoji pravdu, ale aby se vědomé simulování
a lež staly standardní nedílnou součástí hry
či boje některých jedinců o vítězství, je naprosto mimo duch fair play, a tedy špatný
příklad a cesta do pekel.
Věřím, že ve fotbale se šíření těchto způsobů hry ubráníme, nakonec i vlna kritiky
simulantů se zvedla již během mistrovství
světa. Kde mám pocit, že jsme se ale již
bohužel zcela neubránili, je česká politika.
Možná je to proto, že v politice neexistuje
videorozhodčí ani jestřábí oko a médiím se
nějak v poslední době nedaří je nahradit.
A tak si dovolím na závěr nás všechny na
toto nebezpečí upozornit. Asi by bylo dobré, kdybychom se do budoucna snažili být
i v politice pozornějšími diváky, abychom
byli schopni sami rozeznat pravdu a lež
nebo skutečný faul od simulování a podle
toho se zařídit.
Miloš Vystrčil, senátor

Prkna, která znamenají svět aneb Jak jsme hráli v Praze!
Divadelní spolek Tyl Dačice není nutné představovat. Jsem jeho členem a hrajeme na různých scénách, většinou v okolí
Dačic. V pátek 15. června, v čase s příslibem prázdnin, DS Tyl Dačice vystoupil v pražském Divadle Na Jezerce principála Jana
Hrušínského. Na jevišti dačičtí herci ve hře Ženy v trysku staletí, v hledišti dačičtí rodáci žijící v Praze, Dačičtí věrní, kteří, ač žijí
v Praze, se stále aktivně zajímají, co se u nás doma děje. Milé bylo, že po celou dobu sledovali z hlediště hru dačických ochotníků i manželé Miluše Šplechtová a Jan Hrušínský.
Jsem hrdým členem tohoto veselého
uskupení a těší mě, že i v této hektické
době umíme trávit čas společně a se smysluplnou náplní. Každý si v rámci svých
možností najde časový prostor na zkoušky
i samotná vystoupení. Každý do hraní dává
elán i srdce. Každý má svůj úkol, ale dokážeme se i zastoupit. Mám to prostředí moc
rád. Každé vystoupení je pro mne zážitek.
Každý potlesk diváků po skončení hry na
mě působí jako balzám na duši a beru jej
s velkou pokorou. Ale cítím i hrdost na naši
společnou věc.
Potlesk diváků je pro herce, i ochotnické- A je jasné, že Dačice bez kostky by nebyly spolu na zahrádce restaurace Divadla
ho, odměnou nevyčíslitelnou a opakovaná Dačice a nám se posléze podařilo zjistit, že Na Jezerce, které je v krásném parku, kde by
úklona herců tím nejmenším vyznáním skleněná trofej v podobě kostky bude asi člověk ani neřekl, že se nachází uprostřed
díků za přízeň. A naše odměna tentokrát zdobit kancelář principála v divadle. Oba zalidněné panelákové Prahy 4. Herci svlažili
byla dvojnásobná. Po úžasné děkovačce také přijali osobní pozvání k návštěvě Dačic vymluvená ústa a spláchli divadelní prach
jsme vyzvali manžele Hrušínské, ať se k nám pro ně a následně pro herecký ansámbl di- dobrým chlazeným pivem. Je moc fajn rozpřipojí na jevišti a před diváky jsme jim po- vadla. Jak jinak než k provedení nějaké hry dávat radost. Tato byla dvojnásobná, proděkovali za možnost zahrát si na jejich scé- z jejich repertoáru. Tak věřím, že se nám to tože se upřímně radovali i rodáci z Dačic,
ně. Opravdu bylo za co. Oba mile a upřímně podaří termínově domluvit tak, abychom je města, kde vyrostli a ke kterému stále cítí
ocenili provedení hry a výkony herců. S díky u nás co nejdříve přivítali.
silné pouto.
převzali drobné dárky připomínající Dačice.
A úspěšný večer jsme zakončili opět
Jan Bartošek
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VEŘEJNÁ NABÍDKA
na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Za Školou” v Dačicích
III. etapa - 11. kolo
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku
se stanoví na: 31. 8. 2018 do 14:00 h
Datum konání aukce: 4. 9. 2018 ve 14:00 h
Další informace na úřední desce , www.dacice.cz
nebo odboru správy majetku.

Kam o prázdninách s dětmi
a s návštěvou?
Zajděte do dačického muzea!
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Závěr školního roku
Červnové týdny na dačickém gymnáziu už voněly létem. Třídy
po maturantech zůstaly prázdné a studenti se svými třídními učiteli vyráželi na výlety. Žáci primy a tercie se vydali do Punkevních
jeskyní Moravského krasu, třída kvarta s kvintou navštívily historické město Olomouc a nedaleké poutní místo Svatý Kopeček. Na
opačnou stranu, do Českého Krumlova, vyrazila sekunda. Studenti
sexty a 2. ročníku se vypravili na prohlídku zámku Hluboká nad Vltavou a pivovaru Budvar v Českých Budějovicích. Stalo se tradicí,
že žáci septimy zůstali v nejbližším okolí a již pošesté podnikli pěší
pouť kolem dačické kaskády rybníků do Kostelního Vydří. Ani třeťáci to neměli daleko, zamířili totiž na hrad Roštějn a odtud pěšky
do Telče.

Již potřetí probíhá v muzeu krásná sběratelská výstava Ten
sbírá to a my zas tohle, kde jsou tentokrát zastoupeny i sbírky muzea (k 125. výročí založení). A opět je na co se dívat.

Reportáže ze školních výletů, které připravovali studenti, najdete na stránkách naší internetové televize G-one. Určitě se podívejte, stojí to za to.

Jsou zde vystaveny bankovky, mince, modely letadel, tenisové
rakety, panenky, plechovky všeho druhu, zapalovače, cukřenky,
vějíře, kabelky, flakony od voňavek, koutek hokejového fandovství,
obaly od cigaret, obaly od skvělých rumů, etikety sýrů, likérů, vína,
ovoce, účtenky... Výstava je připravena především ze soukromých
sbírek sběratelů z Dačic a okolí. Přináší ukázky 32 druhů různých
sběratelských záležitostí od 16 sběratelů. Všem vyslovujeme vřelý
dík za půjčení, dačičtí sběratelé si již vzali tento typ výstav za své.
Pro děti od batolat až po ty větší je připraven koutek na hraní.
Pokud se chcete pobavit při řešení zajímavého kvízu, koukněte
se na výstavu fotografií na výstavní chodbě muzea. Jiří Novák zde
má již podruhé Neobyčejné pohledy na obyčejné věci a vy si
můžete vyzkoušet, zda najdete mezi třemi možnostmi tu správnou
odpověď na to, co fotografie zachytila. Jistě budete úspěšní a malá
odměna vás nemine.
Samozřejmě jsou k vidění i stálé expozice s oblíbenou kostkou
cukru, kde si opět můžete zkusit štípat homoli cukru, zhlédnout
vtipný film či poskládat kostku ne z cukru, ale ze dřeva. Ve druhém patře najdete řadu trojrozměrných exponátů v části historie
a národopisu Dačicka, obrázky F. Bílkovského a M. Floriana, grafiku
Maxe Švabinského a pamětní síň skladatele Vladimíra Fuky.
V muzeu získáte i pamětní razítko k výročí založení, nové
záložky do knih k výročí kostky cukru, nově je možno zakoupit výroční sběratelské turistické vizitky – k 10. výročí založení turistického deníku a k 100. výročí vzniku Československa.
Z okolí muzeum prodává i vizitky Kostelního Vydří a poutního
místa Montserrat.
Je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Jste srdečně
zváni!
Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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Sportovní aktivity
Poslední týden školního roku byl jako každoročně zasvěcen
sportovním aktivitám všeho druhu. Naši tělocvikáři Karel Chalupa,
Zdena Veverková a Martin Havlíček připravili pro studenty vyššího
gymnázia dva turnaje. V úterý 26. 6. se konal na školním hřišti volejbalový turnaj smíšených družstev. Chlapci se navíc následující den
utkali ve fotbalovém klání. Třída kvinta vyrazila na kolech do Českého Rudolce. Video z jejich cyklistického výletu lze zhlédnout na
g-one.tv. Pěší turistiku zvolili žáci primy a tercie osmiletého gymnázia. Jejich jedenáctikilometrová túra vedla z Malého Pěčína do
Hříšice a odtud do Dačic.
Nové učebny na gymnáziu

V závěru roku, po neoficiálním ukončení výuky, se pro
nový školní rok začaly připravovat dvě místnosti. Učebny
s kapacitou 16 a 23 studentů
prošly rozsáhlými stavebními
úpravami a nákladnou modernizací. Od září budou sloužit
pro výuku cizích jazyků a informačních technologií. Jako takové je čeká vybavení nejen novým nábytkem, ale zejména novými technologiemi společnosti
AV MEDIA – interaktivními tabulemi a počítači s výukovým softwarem. Více než tři miliony korun na moderní výukové prostředí
jazykových laboratoří se podařilo získat z projektu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) financovaného
z prostředků Evropské unie. V září se tedy bude rozhodně na co
těšit. Do té doby krásný zbytek prázdnin.
Petra Mašátová

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského

Patnáctý ročník oslav Dne dětí v zámeckém parku
V sobotu 26. května se pohádkové postavy přišly podívat do dačického zámeckého
parku. Proč? Chtěly přece potěšit všechny
děti a oslavit s nimi jejich svátek. Slavnostního veselí plného soutěží, smíchu a radosti
ze spousty odměn se zúčastnili i Křemílek
a Vochomůrka, Ferda se svou Beruškou
a mudrlantským broukem Pytlíkem, čertiska a čarodějnice. A koho ještě nebolely
nohy, potkal se také s vodníky či loupežníky, zastřílel si na branku s Mášou a medvědem a posbíral si u Šmoulů pár barevných
šmoulůvek. V cíli už čekala zmrzlina na
rozloučenou a spokojené, unavené děti zamávaly všem postavičkám, které se na ně
budou těšit zase za rok!
Děkujeme těm, kteří ke zdaru této akce
přispěli: sponzorům, našim pedagogům
a jejich přátelům, rodinám, žákům, Zdeňce
Koutné a jejímu stádečku, paní kastelánce, paní ředitelce muzea, hasičům, prostě
všem, kteří nám s tím pomohli.
Jmenovitě naši akci podpořili: Město
Dačice, p. Pavel Janák Restaurace a hotel
Stadion, CNC Kovo s.r.o., MVDR. Břínek,
OS při ZŠ Komenského, paní J. Bartolčicová, Lékárna Na Náměstí Dačice s.r.o., paní
M. Macálková, Hron Dačice s.r.o., PAMMO.
cz s.r.o., Pohřební služba Procházka A., Zahradnictví v Kaštanech s.r.o, Tekaben a.s.,
Prekab s.r.o., FRIGOMONT a.s., Hotel Nobys,
JC Malý Pěčín, Titanik - prodejna hraček a
oděvů, PAS – D s.r.o., paní H. Dufková, Masna p. Folk, Obuv u Havlíků, Auto Palace Praha, Potraviny Štěpán a syn, TEXI Ing. Pecha,
paní Galíková, WALDVIERTLER SPARKASSE
von 1842, SVAT Šabatka, Pekárna Dačice,
Sazka, Textil pí Vrbová, Jednota J. Hradec
s.r.o., CROWN CZ a.s., manželé Markovi,
Lukáš Kára pokrývačství Kazava, paní V. Pokorná, manželé Krejčí, manželé Beránkovi,
Pojištovna ČSOB, manželé Chalupovi, TS
Dačice, manželé Líbalovi, paní Vrbová, pan

Pokorný Dačice, pan Bastl, rodiny Tříletých,
rodina Zajacova, rodina Poulova, rodina
Líbalova, manželé Kadlecovi, Flop, Obkladačství Kříž Dačice, Elektro Bubeník Dačice,
Generali pojištovna, Norma, Flop, Státní zámek Dačice.
Doufám, že jsme na někoho nezapomněli, je vás opravdu hodně – díky. Věříme, že
tento den přinesl nejen dětem, ale i všem
zúčastněným radost a dobrou náladu. Těšíme se na příští rok!
Školní rok 2017/18 ve vzpomínce na výborné výsledky v dovednostních a vědomostních soutěžích
Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo, J. Hradec. Naši školu reprezentoval
R. Brtník z 8. ročníku. Zabojoval a v konkurenci žáků 8. a 9. ročníku se umístil na krásném 2. místě.
Zeměpisná olympiáda – ústřední kolo
Praha, Přírodovědecká fakulta UK. Naši školu reprezentoval M. Urbanec, žák 9. ročníku.
Umístil na krásném 12. místě s úspěšností
v 78,5 % (vítěz měl 87,5 %). V jeho kategorii
se účastnilo 25 žáků, z toho 4 reprezentovali základní školy, ostatní účastníci byli gymnazisté. Martin v okresním ani krajském
kole nezaváhal a do republikového finále
postupoval z 1. míst. Přejeme mu hodně
úspěchů ve studiu na střední škole. Nicméně dveře na vysokou školu má díky svému
vynikajícímu výsledku již otevřené!!
Chemická olympiáda - okresní kolo,
J. Hradec. Těžké úkoly okresního kola chemické olympiády zvládl M. Urbanec opravdu výborně a přivezl krásné 3. místo.
Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis
v rámcových vzdělávacích programech
a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací
aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky. Je to postupová soutěž,
má 1 kategorii a člení se podle soutěžních
kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Ka-

ždý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se
liší jen svou náročností. Tematické zaměření 47. ročníku bylo „To byla první republika
aneb Československo v letech 1918 - 1938“.
A zde opět bodoval M. Urbanec v okresním kole zvítězil a v krajském vybojoval
třetí místo.
Lesy a příroda kolem nás - výtvarná
soutěž, kterou vyhlásily Lesy České republiky s partnery. Zapojili jsme se prostřednictvím MěK Dačice a naše žákyně A. Pacalová a B. Nováková jsou krajskými vítězkami.
Ocenění za své práce si vyzvedly v Jihočeské vědecké knihovně v Č. Budějovicích.
YPEF - Mladí lidé v evropských lesích - znalostní mezinárodní soutěž určená žákům a studentům všech základních
a středních škol. Cílem je zlepšit povědomí,
zejména mládeže, ale i celé společnosti,
o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Náš tým ve složení
V. Novák, T. Přívětivý, M. Urbanec obhajoval vynikající výsledky z předchozího
ročníku. Chlapci nezklamali a po vítězství
v Telči přivezli krásné 8. místo z krajského
kole v Brně.
Mé toulky za zvěří - v kategorii výtvarných prací 9-12 let, v konkurenci 685 obrázků uspěla N. Leitkepová, žákyně 5. ročníku
s prací „Jelen v říji“. 8. místo v této konkurenci je opravdu obdivuhodný výkon.
Testování Scio - naše škola se tradičně
zapojila do projektu Národní testování.
Testujeme pravidelně žáky 5. a 8. ročníku
v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, obecně studijních předpokladů,
anglického jazyka. Dostali jsme skvělou
zprávu – naše žákyně v 5. ročníku dosáhla
nejlepších výsledků v našem kraji. Potvrzení, že Základní škola Dačice, Komenského
7, má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli
výborného výsledku, nás opravdu potěšilo
a N. Leitkepové, která vynikajících výsledků dosáhla v oblasti matematiky a obecných studijních předpokladů, blahopřejeme. Celkově hodnotíme výsledky testování
jako výborné, děkujeme vyučujícím za kvalitní práci a dětem za jejich snahu a vědomosti a především schopnost dovednosti
aplikovat.
Eva Macků, ředitelka školy
ZŠ Komenského Dačice, Město Dačice,
IZS JčK a Armáda ČR prapor J. Hradec
v rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR
a X. ročníku projektu Vás zvou na

BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ
22. září 2018
začátek ve 14:00 h
prostory hasičských
zbrojnic v Dačicích
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Červen patřil v knihovně dětem
Celé Česko čte dětem, Už jsem čtenář s pasováním na rytíře řádu čtenářského či Dopoledníček. To jsou některé z projektů,
které dělá knihovna ve spolupráci se školami a které v červnu finišovaly. Další, jako např. Bookstart nebo Lovci perel pokračují
až do konce roku.
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM je projekt urče- velká písmena a já věřím, že si ji všichni vá a O. Svoboda.
ný dětem z mateřských škol. Paní učitelky (skoro) přes prázdniny přečtou. Děkuji Státjim čtou z knížek půjčených v knihovně nímu zámku Dačice a divadelnímu studiu
a děti kreslí obrázky k přečteným příběhům Tyláček a Tyl za spolupráci na programu při
a s takto krásně bezprostředním čtenář- pasování a městu za drobné dárky dětem.
ským deníčkem se pochlubí v knihovně. Dopoledníček s Tyláčkem v letní čítárně
Z obrázků dětí u nás děláme výstavu. VyJiž potřinácté se dvakrát těsně před
vrcholením projektu je hraná pohádka. prázdninami rozezněla letní čítárna knihovDěkujeme zapojeným školkám a paním ny dětskými hlasy. Na obou stranách poučitelkám, které neúnavně, soustavně myslných prken, která znamenají svět, byly
a profesionálně pracují s dětskými knížka- děti. Studenti a žáci dačických základních
mi.
škol zahráli svým kamarádům a spolužá-

UŽ JSEM ČTENÁŘ alias Knížka pro prvňáčka je projekt Svazu knihovníků na podporu čtenářské gramotnosti pro žáky prvních ročníků základních škol. Naše knihovna
se zapojuje již od prvního ročníku, letos
se konal jubilejní desátý. Děti několikrát
během školního roku navštíví knihovnu
a učí se v ní orientovat a seznamují se s knížkami.
Celkem 104 dačických prvňáčků pasoval
v pondělí 25. června v tanečním sále Státního zámku – dá se říci náš patron – spisovatel Matěj Mikšíček v podání K. Kubáta
z Tylu spolu s paní baronkou, v podání paní
Z. Hledíkové. Pasování na rytíře řádu čtenářského je velice slavnostní událost. Děti
dostaly knížku, která se nikde nekoupí, má

kům jednu „knížku“. Bylo nás pět - dnes již
klasický příběh Karla Poláčka zdramatizovala pro DS Tyláček paní Naděje Jahelková.
Knihovna spolu s malými divadelníky tímto
děkuje školám za celoroční spolupráci.
Navíc se letos sešly úžasné konstelace
herců z Tylu i Tyláčku, kteří se báječně vzájemně doplňovali. Následné poděkování
patří leckomu dvakrát, protože řada dětí
hrála při pasování, i ve hře Bylo nás pět:
J. Janík, J. Kaláb, G. Kárová, K. Macků,
A. Martinů, V. Martinů, F. Novák, O. Novák,
D. Novák, P. Javůrek, M. Kopeček, T. Pokorná, A. Tomšů, B. Týmová. Za občerstvení
herců děkuji paní V. Pokorné. Z velkého
Tyla hráli: H. Klimešová, H. Kocmálová,
M. Krotký, K. Kubát, K. Mrskočová, J. Seidlo-

Z celého srdce chci poděkovat duši dětského souboru – paní Naději Jahelkové.
Svým nadšením strhla již řadu generací
dětí ke smysluplnému trávení volného
času. Děti se učí základy dramatické práce,
procvičují si češtinu, zlepšuje se jejich
slovní zásoba a vyjadřování. Málokdo si
umí představit, kolik času, nervů a tvůrčí invence to obnáší, vybrat text, zdramatizovat, vymyslet kostýmy, scénu a většinu toho vyrábět na koleně nebo doma
v obývacím pokoji. K tomu koordinovat
schůzky souboru, protože divadlo hrají
šikovné děti, které mají spoustu další
aktivit. Klobouk dolů paní Jahelková.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s.

Jsme v ý z n a m n ý m evropským v ý r o b c e m podvozkových ko m p o n e n t ů , s 950 z a m ě s t n a n c i se ř a d í m e m e z i n e j významnější zaměstnavatele v regionu.
Hledáme do našeho týmu:
•
•
•

MANAŽERA VÝVOJOVÉHO CENTRA
VÝROBNÍHO TECHNOLOGA —OBRÁBĚNÍ
M E C H AT R O N I K A

•
•

SKLADNÍKA A ŘIDIČE VZV
O P E R ÁT O R A V Ý R O BY

Co Vám nabízíme?
Tý d e n d o v o l e n é n a v í c • 1 3 . p l a t a d a l š í b o n u s y • C a fe t e r i i • D o t o v a n é s t r a v o v á n í
v a r e á l u fi r my • O d m ě n y z a p r a c o v n í a ž i v o t n í j u b i l e a • N a d s t a n d a r t n í p ř í p l a t k y • P ř í s p ě v e k n a
p e n z i j n í p ř i p o j i š t ě n í • H o m e o ffi c e a p r u ž n o u p r a c o v n í d o b u p r o T H P
prace@trcz.thk.com

www.thkdacice.cz

I TY s námi můžeš tvořit BEZPEČÍ na cestách.
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„Moudrým činí člověka společenství
druhých.“ V duchu motta pražského Cevro
Institutu pořádal i letos Mikroregion Telčsko tematický seminář určený zástupcům
místní správy a samosprávy mikroregionů
Telčsko a Dačicko. Tentokrát bylo cílem
Broumovsko – kraj Broumovských stěn, kde
účastníci strávili v zajímavém a pro svoji
práci přínosném prostředí tři dny.
Prvním cílem zahajovacího dne byla historická pevnost Josefov, postavená podle
francouzského vzoru, která ve své době
patřila k nejrozsáhlejším podzemním systémům Evropy. O její velikosti svědčí i schopnost v období válečného konfliktu pojmout
posádku čítající 12 tisíc vojáků.
Prohlídka zahrnovala tři podnětné expozice:
• Traxlerova sýpka (zdravotnické služby armád světových válek)
• Bastion IX (výstava, která mapuje život
obyvatel a zajatců východní fronty)
• Ravelin XIV (stavebně výjimečný a nejdůležitější objekt celé pevnosti)
V druhé části prvního dne jsme v odpoledních hodinách navštívili benediktinský
klášter v Broumově. Zde se nám dostalo
vřelého přijetí od bývalé starostky města,
která nás unikátním prostorem provedla
a okomentovala jeho historii i současnost.
Zvláště přínosné byly informace, které nám
sdělila jak ze strany samosprávy, tak z pozice managementu Obecně prospěšné
společnosti (OPS) při rekonstrukci kláštera,
jehož je součástí. Z objektu, který má šest
podlaží, byl řád v roce 1945 odsunut do
německého Regensburgu. Nyní byl klášter
řádu vrácen zpět a nákladem 250 milionů
korun rekonstruován. Ve spolupráci s OPS
je zde provozováno ubytování s různými
stupni komfortu, včetně stravování. Rozsáhlé prostory kláštera jsou rovněž vyu-

Vážení a milí čtenáři,
žívány v rámci školení, divadla, koncertů
a podobných kulturních akcí. Součástí objektu je i bohatě zdobený kostel.
Druhý den pobytu jsme započali setkáním se zástupci Místní akční skupiny Broumovsko (MAS). Po krátkém představení
hostitelů následovala vzájemná debata
o projektech obou skupin. Obě strany si pochvalovaly předávání a sdílení zkušeností.
Během této schůzky se nám představili i zástupci Geoparku Broumovsko, s nimiž jsme
se přesunuli na naučnou stezku s názvem
Lom Rožmitál u Broumova, která se nachází
pod hřebenem Javořích hor. Na šesti stanovištích jsme zhlédli zajímavé biotopy, rozmanitá luční společenstva i vzácné krystaly
ametystu.
V pozdních odpoledních hodinách nás
ještě čekala návštěva rodinné Ekofarmy Bošina, manželů Bošinových. Hospodářství se
zabývá chovem skotu, prasat a drůbeže, to
vše v bio kvalitě. Farma o výměře 320 hektarů zpracovává maso na vlastní porážce.
Po vyzrání jde potom kvalitní hovězí do
prodeje, pod mottem „Jen vůl nejí hovězí“. Majitel firmy nás seznámil s problémy
a úskalími takového rodinného podniku
a ochotně odpovídal na naše otázky.
Třetí a závěrečný den semináře vždy nese
v povědomí pocit reality, že něco příjemného končí a blíží se návrat. V programu
jsme měli ještě jednu zajímavou zastávku
– návštěvu Archeoparku pravěku Všestary.
Zde jsme zhlédli expozici v nové třípatrové
budově archeoparku, na kterou navazuje
centrum experimentální archeologie s pravěkou vesnicí. Celou expozicí nás prováděl,
díky zajištění organizátorů semináře, ředitel Radomír Tichý z univerzity v Hradci Králové, vysoce fundovaný odborník na danou
problematiku.
Podobné výjezdní semináře považuji za

velmi přínosné pro všechny účastníky. Rozšiřování povědomí o kulturních hodnotách
a krásách naší vlasti umožňuje čerpat podněty pro vlastní práci. Rovněž se upevňuje
a prohlubuje součinnost našich sousedních
mikroregionů. Naplňuje se tak cíl spolupráce, ke kterému jsme se přihlásili v roce 2006
podpisy při založení Regionu Renesance.
Tento dokument jsme povýšili na přeshraniční spolupráci společným memorandem
dne 14. září 2014 v Raabs an der Thaya
s našimi rakouskými přáteli. Taková spolupráce přesahující hranice je ku prospěchu
nás všech.
Na závěr chci poděkovat organizátorům
semináře z Mikroreginu Telčsko za kvalitní
uspořádání tohoto setkání, vhodně zvolený program a zajištění fundovaných průvodců.
Vlastimil Štěpán, zastupitel

Virtuální univerzita
třetího věku pokračuje
i po prázdninách
Zájemci najdou všechny informace na www.e-senior.cz nebo na webu
knihovny www.mkdac.cz. Zavolejte
nebo se přijďte zeptat, rádi přivítáme
nové studenty.
Setkání se konají jednou za 14 dní, obvykle ve středu od 8:15 a v 10:00 h. Téma
podzimního semestru bude České dějiny
v souvislostech II.
Studenti oceňují na Vu3v hlavně to, že
se dozvídají nové věci moderní formou
a společně se setkávají s vrstevníky. Vězte,
že je to parta duchem mladých a zajímavých
osobností. V roce 2018 si studenti zpestřili
výuku ještě kurzem trénování paměti.
Takže krásný zbytek léta a na podzim se
těšíme na další setkávání.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Větrání: Památky
promlouvají
Na neděli 19. srpna 2018 od 14:30 hodin je připraveno další větrání kostela
a varhan v Lidéřovicích.

--- inzerce ---

Název větrání Památky promlouvají
naznačuje, že půjde o netradiční nahlédnutí do světa památek, o objevování hodnot
v nich skrytých a o hledání inspirací, které
mohou památky dát dnešním lidem. To vše
bude na příkladech z lidéřovického kostela
sv. Linharta demonstrovat Petra Horská.
V hudební části větrání zazní houslové
skladby Johanna Sebastiana Bacha v podání Marie Magdaleny Fuxové OSB.
K hezkému prožití nedělního odpoledne
zve všechny P. Gorazd s přáteli.
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Aktuality ze ZUŠ Dačice

Zápisy do ZUŠ Dačice
V pátek 1. a v pondělí 4. června proběhl v naší škole zápis nových
žáků do přípravných a prvních ročníků hudebního a výtvarného
oboru. Dětem i rodičům se u nás velmi líbilo a my si velmi vážíme
toho, že se rozhodli právě pro naši školu.
Podvečerníček prvních ročníků
Ve čtvrtek 7. června v podvečer proběhl v nabitém sále naší školy koncert žáků přípravného studia a prvních ročníků hudebního
oboru. Celkem dvacet osm účinkujících žáků publiku ukázalo, co se
během prvního roku hry na hudební nástroj naučili. Pěkné výkony
našich nejmladších umělců ukazují, že počáteční dětské nadšení
pro něco nového a profesionální pedagogické vedení přinášejí
ovoce.
Exkurze do Českého Krumlova
V pondělí 11. června se uskutečnila exkurze žáků výtvarného
oboru a jejich učitelů do Českého Krumlova. Hlavním bodem programu byla návštěva galerie Egon Schiele art centrum, kde vystavovaly současné umělkyně Marie Blabolilová, Magdalena Chaya
Rajnišová a mladá malířka pod pseudonymem Toy – Box. Velkým
přínosem pro naše žáky bylo, že mohli vidět různé výtvarné techniky i postupy a také to, jak se různé životní situace a období promítaly ve výtvarném projevu těchto umělkyň.
Třídní večírky
Jak už je na naší škole zvykem, během měsíce června
proběhly třídní večírky, kde
žáci hudebního oboru předvedli svým rodičům a blízkým, co se naučili během
druhého pololetí. Tyto pravidelné hudební schůzky
mají velký význam i proto,
že se učitelé mohou přímo
setkávat s rodiči a informovat je o průběhu výuky jednotlivých žáků.
Výlet do Telče
Pondělí 18. června bylo ve znamení půldenního výletu žáků výtvarného oboru do historického města Telče. Zúčastnili se ho výtvarníci ze třídy paní učitelky Zamazalové a celou skupinu doplnilo
několik žáků ze třídy J. Čajky. Program výletu nemohl začít jinak
než kresbou historických domů na náměstí. Pak se všichni přesunuli do telčské „zušky“, kde žáci dostali krátkou přestávku na občerstvení. Poté všechny čekala návštěva galerie Hasičský dům a umělecký kovář David Habermann, jehož výstavu žáci zhlédli. Co by to
bylo za výlet, kdyby chyběl rozchod! Po něm se všichni přesunuli
na telčské nádraží a vyrazili směr Dačice. Akce se vydařila, všichni
se v pořádku vrátili. Velký dík patří paní učitelce Zamazalové, která
celý výjezd do města UNESCO zorganizovala.
Vystoupení žáků PHv
V pondělí 18. června v pět hodin odpoledne se sál naší školy zaplnil rodiči, prarodiči a sourozenci žáků přípravného studia hudebního oboru. Pod vedením pana učitele Jiřího Nováka a za klavírní
korepetice paní učitelky Venduly Nekulové předvedli naši nejmladší umělci formou pestrého pásma veselých písniček, co se za první
školní rok v naší škole naučili a kolik toho ze světa hudby a hudebních nástrojů ví. Co tedy popřát našim začínajícím hudebníkům?
Snad jen to, aby jim jejich cesta do tajů hudby přinášela samou
radost a dobrý pocit z toho, že dovedou zahrát na hudební nástroj,
zazpívat písničku a potěšit všechny kolem sebe tím, co umí.
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 28. června odpoledne se všechny prostory naší školy
otevřely veřejnosti. Kdo se rozhodl nás navštívit, určitě nelitoval,
protože žáci a učitelé si pro všechny návštěvníky připravili bohatý
program. Všude se hrálo na tradiční i netradiční hudební nástroje,
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zpívalo, malovalo na obličej a kreslilo na nafukovací balónky. Neustále zaplněné atrium, učebny a sál jasně svědčily o velkém zájmu
naší školy mezi veřejností. Ten, koho náročná prohlídka školních
prostor vyčerpala, mohl se v přízemí občerstvit sladkou šťávou
a výborným špekáčkem. Všem, kdo se k nám přišli podívat, velice
děkujeme a za rok na shledanou!
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele ZUŠ Dačice

Zájezd do Českých Budějovic
Dne 11. 7. 2018 jsme se probudili do sychravého rána a vypravili se na další zájezd pořádaný STP. Zájezdu se zúčastnilo
50 členů.
Tentokrát jsme směřovali do Českých Budějovic, kde jsme se těšili na návštěvu pivovaru Budvar a do planetária.
Během cesty, která probíhala v dobré náladě, se ukázalo i sluníčko. V průběhu cesty nás přivítal pan Přikryl a podrobným výkladem o Českých Budějovicích nás zajuala jako vždy paní Kocmálová.
Okolo půl desáté jsme dojeli před pivovar, kde nás přivítala paní
průvodkyně. S velmi zajímavým a vyčerpávajícím výkladem jsme
prošli celý pivovar. Prohlídka byla zakončena Ochutnávkou 12°
piva. I když byly ve sklepě pouze 2°C, pivo bylo přímo z tanku výborné!
Po prohlídce pivovaru jsme měli možnost prohlédnout si náměstí a okolí. Většina z nás zavzpomínala na svá studentská léta.
V 15:00 h jsme dorazili do planetária, kde nás průvodkyně přibližně hodinu provázela noční oblohou. Bylo to poutavé a zajímavé.
V 16:30 h jsme všichni spokojeni a příjemně unaveni nasedli do
autobusu, který řídil spolehlivý a ochotný pan Fuka. Domů jsme se
vraceli opět za deště. Již nyní se těšíme na další zájezd.
Za STP Bohumíra Vašnovská

www.dacice.cz

KOVÁŘSKÉ DNY
20. - 23. srpna 2018
Kancnýřův sad, Dačice
Vstup volný

Společnost telčské místní dráhy ve spolupráci s dolnorakouským partnerem Zukunftsraum Thayaland,
Svazkem obcí železnice Kostelec - Slavonice, SŽDC, ČD, a ČD Cargo pořádá

ve dnech 28. a 29. VII., 4. a 5. VIII. a 11. a 12. VIII.

PARNÍ LÉTO 2018
PARNÍ LÉTO 2018
Společnost telčské místní dráhy ve spolupráci s dolnorakouským partnerem Zukunftsraum Thayaland,
Svazkem obcí železnice Kostelec - Slavonice, SŽDC, ČD, a ČD Cargo pořádá

PŘI PŘÍLEŽITOSTIve120.
VÝROČÍ
NA aTRATI
KOSTELEC – TELČ
dnech
28. a ZAHÁJENÍ
29. VII., 4. aPROVOZU
5. VIII. a 11.
12. VIII.
A 115. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU NA TRATI SCHWARZENAU – SLAVONICE – TELČ
Jízdní řád zvláštních nostalgických vlaků:
Den

sobota 28.VII.

neděle 29.VII.

sobota 4.VIII.

Kostelec u Jihl.

Kostelec u J. masna
Salavice
Jezdovice

Třešť

Třešť město
Hodice
Sedlejov
Mysliboř

15:18
15:14
15:09
14:54

16:35
16:39
*21:00
21:17

115. výročí tratě
(Schwarzenau) – Slavonice – Telč
Cykliscký výlet po „Putovní“
výstavě o historii železniční tratě

Výlet do Slavonic

Vzpomínková akce
k dobývání řopíků

neděle 5.VIII.

15:48
15:46
15:39
15:36
15:30
15:18
15:14
15:09
14:54
14:42
14:32

16:02
16:05
16:12
16:16
16:25
17:48
17:52
17:57
18:14
18:20
18:28

sobota 11.VIII.

11:46
11:42
11:37
11:22

12:35
12:39
12:44
13:01

15:48
15:46
15:39
15:36
15:30
15:18
15:14
15:09
14:54
14:42
14:32

JÍZDNÉ do 20 km:

neděle 12.VIII.

16:02
16:05
16:12
16:16
16:25
17:48
17:52
17:57
18:14
18:20
18:28

děti 6 až 10 let 30 Kč,
ostatní 60 Kč

11:46
11:42
11:37
11:22

JÍZDNÉ nad 20 km:

12:35
12:39
12:44
13:01

děti 6 až 10 let 40 Kč,
ostatní 80 Kč;

PŘI PŘÍLEŽITOSTI
120. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU
NA11:10TRATI
KOSTELEC – TELČ
14:42
21:23
11:10
13:07
13:07
14:32
11:00
11:00
21:31
13:15
13:15
ZTP a ZTP-P –
zdarma.
ATelč115. VÝROČÍ
ZAHÁJENÍ
PROVOZU
– SLAVONICE
TELČ
9:25
9:25
17:37
17:12 NA TRATI SCHWARZENAU 14:20
17:37

Telč-Staré Město
9:28
17:33
9:28
17:08
Radkov
9:36
16:56
Jízdní řád zvláštních nostalgických
vlaků:17:21 9:36
Slaviboř
9:41
17:14
9:41
16:49
Den
sobota 28.VII.
neděle 29.VII.
sobota 4.VIII.
Velký Pěčín
9:46
17:10
9:46
16:45
Kostelec u Jihl.
Malý Pěčín
9:50
17:06
9:50
16:41
Kostelec u J. masna Zábavný
17:00
16:35
9:56
9:56
podvečer
Salavice
Dačice
10:06
13:31
10:06
13:31
12:58
16:20
12:58
16:20
v Hodicích
Jezdovice
115. výročí
tratě 16:18
Dačice město
10:09
12:56
13:34
10:09
12:56
13:34
16:18
(Schwarzenau) – Slavonice – Telč
Výlet
do Slavonic
Třešť
Urbaneč
12:44 výlet
13:45
16:07
10:20
12:44
13:45
16:07
po „Putovní“
16:35 10:20Cykliscký
15:18
Peč Třešť město
12:37
13:53
16:00
12:37
13:53akce 16:00
výstavě
o historii
železniční
tratě 10:28 Vzpomínková
15:14
16:39 10:28
Dolní Bolíkov
12:28
14:01
15:51
10:36 k12:28
14:01
dobývání
řopíků 15:51
Hodice
15:09 *21:00 10:36
Mušov
12:22
14:07
15:45
10:42
12:22
14:07
15:45
Sedlejov
14:54
21:17 10:42
Slavonice
12:10
15:33
12:10
15:33
14:18
10:53
14:18
Mysliboř
14:42
21:23 10:53
14:32
21:31
xx:xx odjezd *21:00 příjezd do Hodic již v 16:43 hod.
xx:xx
příjezd
Vysvětlivky:
Telč
9:25
9:25
17:37
17:12
Telč-Staré Město
9:28
17:33
9:28
17:08
Radkov
9:36
17:21
9:36
16:56
Slaviboř
9:41
17:14
9:41
16:49
Velký Pěčín
9:46
17:10
9:46
16:45
Malý Pěčín
9:50
17:06
9:50
16:41
Zábavný
17:00
16:35
9:56
9:56
podvečer
Dačice
10:06
13:31
10:06
13:31
12:58
16:20
12:58
16:20
v Hodicích
Dačice město
10:09
12:56
13:34
16:18
10:09
12:56
13:34
16:18
Urbaneč
10:20
12:44
13:45
16:07
10:20
12:44
13:45
16:07
Peč
10:28
12:37
13:53
16:00
10:28
12:37
13:53
16:00
Dolní Bolíkov
10:36
12:28
14:01
15:51
10:36
12:28
14:01
15:51
Mušov
10:42
12:22
14:07
15:45
10:42
12:22
14:07
15:45
10:53
14:18
10:53
14:18
Slavonice
12:10
15:33
12:10
15:33

14:23
14:31
14:36
neděle 12.VIII.
14:41
14:45
14:51

17:33
17:21
17:14
17:10
17:06
17:00

Ve vlacích neplatí

žádné tarifní
a mimotaSoučástí programu DY-THA rail JÍZDNÉ
do 20
km:
rifní
slevy
ČD.30 Kč,
děti
6 až
10 let
60 Kč
Dne 12. 8. 2018 od 15:00 – 18:00 hostatní
Prodej jízdenek
ve vlaku
JÍZDNÉ
nad 20 km:
kulturní akce v rámci jízd parního vlaku
děti
6 až 10 let 40 Kč,
u vlakového
neděle 5.VIII.

15:48
16:02
15:46
16:05
Zábavné
odpoledne
15:39
16:12
v Třeš16:16
15:36
15:30
16:25
17:48
15:18
15:14
17:52
15:09
17:57
14:54
18:14
14:42
18:20
14:32
18:28

sobota 11.VIII.

15:48

16:02

15:39
15:36
15:30
15:18
15:14
15:09
14:54
14:42
14:32

16:12
16:16
16:25
17:48
17:52
17:57
18:14
18:20
18:28

120. výročí tratě
15:46– Telč
16:05
Kostelec u Jihlavy

11:46
11:42
11:37
11:22
11:10
11:00

12:35
12:39
12:44
13:01
13:07
13:15

12:35
11:46
11:42 Výlet
12:39
do Třeště a Dačic
11:37
12:44
11:22
13:01
11:10
13:07
11:00
13:15
14:20
17:37
14:23
17:33
14:31
17:21
14:36
17:14
14:41
17:10
14:45
17:06
17:00
14:51

Country na peróně v Dačicích

ostatní 80 Kč;

personálu.

ZTP a ZTP-P zdarma.

Hrát bude country kapela Karolína, s koňským povozem bude
jezdit Ponny expres JC Malý Pěčín, občerstvení zajišťuje SDH
Malý Pěčín. Vstupné na akci zdarma a koná se za každého
u vlakového počasí.
Ve vlacích neplatí
PO PŘEDLOŽENÍ JÍZDENKY VOLNÝ VSTUP DO EXPOZIC:
žádné tarifní a mimotaTŘEŠŤ
TELČ
SLAVONICE
rifní slevy ČD.
120. výročí tratě
• expozice „Svět modelů“ na hlavním nádraží,
• expozice historie
depu
Zábavné železnice
Kostelec uv
Jihlavy
– Telč • městské muzeum
odpoledne dům
• 5. a 11. 8. 2018 - vstup zdarma na koupaliště Malvíny
• Galerie Hasičský
• freskový sál v domě čp. 480
v Třeš
Prodej
jízdenek
(po předložení platné jízdenky z uvedených dnů)
• 29. 7. a 4. 8. 2018 výstava
železničních
modelů
na nádraží ve Slavonicích
od 10:00 do 16:00 hodin
ve vlaku

Vysvětlivky:

xx:xx

příjezd

xx:xx

odjezd

Výlet do Třeště a Dačic

personálu.

*21:00 příjezd do Hodic již v 16:43 hod.

PO PŘEDLOŽENÍ JÍZDENKY VOLNÝ VSTUP DO EXPOZIC:

TŘEŠŤ
• expozice „Svět modelů“ na hlavním nádraží,
• 5. a 11. 8. 2018 - vstup zdarma na koupaliště Malvíny
(po předložení platné jízdenky z uvedených dnů)

TELČ
• expozice historie železnice v depu
• Galerie Hasičský dům

SLAVONICE
• městské muzeum
• freskový sál v domě čp. 480
• 29. 7. a 4. 8. 2018 výstava železničních modelů
na nádraží ve Slavonicích od 10:00 do 16:00 hodin

--- inzerce ---
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Kulturní dům Beseda
10. srpna, pátek, 20:00 h
PAVLÍNA JÍŠOVÁ & BABABAND
+ letní kino MARTIN A VENUŠE
Vstup volný.
Kancnýřův sad, Dačice

29. srpna, středa, 20:00 h
ÚŽASŇÁKOVI 2, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 120/140 Kč
30. srpna, čtvrtek, 20:00 h
JAN PALACH, drama, 2D
česky, vstupné 110 Kč

11. srpna, sobota, 14:00 h
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ POD LIPKAMI
Soutěže, hry a písničky. Vstup volný.
Kancnýřův sad, Dačice

31. srpna, pátek, 18:00 h
PŘÍBĚH KOČEK, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč

13. - 18. srpna
DAČICKÁ ŘEŽBA
Řezbářsko-sochařské sympozium.
Podvečery s živou hudbou. Vstup volný.
Kancnýřův sad, Dačice

do 2. září
Ten sbírá to a my zas tohle potřetí
Na 32 druhů sbírek od 16 sběratelů a z fondu
muzea.

25. srpna, sobota, 14:00 h
COUNTRY FEST
Předprodej 160 Kč na Infocentru Dačice.
Letní scéna v zámeckém parku, Dačice

Kino Beseda
7. srpna, úterý, 14:00 h
KRÁLÍČEK PETR, rodinný, 2D
český dabing, vstupné 90/110 Kč
8. srpna, středa, 20:00 h
CHATA NA PRODEJ, tragikomedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
9. srpna, čtvrtek, 20:00 h
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE, akční sci-fi, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
14. srpna, úterý, 20:00 h
HASTRMAN, český film, 2D
česky, vstupné 100 Kč
15. srpna, středa, 18:00 h
ÚŽASŇÁKOVI 2, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 120/140 Kč
16. srpna, čtvrtek, 20:00 h
JSEM BOŽSKÁ, komedie/romantický, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč
17. srpna, pátek, 20:00 h
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT, akční, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
21. srpna, úterý, 20:00 h
DEADPOOL 2, akční, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč
22. srpna, středa, 18:00 h
ÚŽASŇÁKOVI 2, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 120/140 Kč
24. srpna, pátek, 20:00 h
JAN PALACH, drama, 2D
česky, vstupné 110 Kč
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do 2. září
Neobyčejné pohledy na obyčejné věci
Fotohádanky Jiřího Nováka
Výstavní chodba
Otevřeno denně kromě pondělí 9:00 - 17:00 h.

O prázdninách budou probíhat tyto
aktivity:
PO 8:00 až 11:30 h: Dopoledníček - klubík
pro rodiče s dětmi (dopoledníček nebude
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
Více informací na www.katolicky-dum.cz
a www.rckrizovatka.cz

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích
vyučování němčiny

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

--- inzerce ---

20. - 23. srpna
KOVÁŘSKÉ DNY
Umění kovářů a jejich učňů. Vstup volný.
Kancnýřův sad, Dačice

Městské muzeum a galerie

Katolický dům
a RC Křižovatka

