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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím aneb Potkali se v Dačicích
Nechci tě ani vidět. Určitě si vzpomenete, jak jsme jako děti tímto způsobem dávali najevo, že se na někoho zlobíme. Dnes už většinou všichni víme, že jsme tím
nepotrestali jenom toho, komu byla tato slova určena, ale potrestali jsme i sami
sebe.
A tak, protože člověk Proto jsme všichni ochotni obětovat svůj
je tvor společenský, je čas a pořádáme akce, na kterých se sejdou
nanejvýš důležité, aby rodiny, sousedé a známí, aby spolu strávili
se lidé setkávali a aby den nebo večer a povídali si.
Mám osobní zážitek z předposledního
spolu mluvili. Naštěstí
u nás v Dačicích je pří- dne Dačické řežby. Když jsme lehce před
ležitostí, kdy se může- půlnocí seděli u kašny v Kancnýřově sadu,
me spolu bavit, více než dost. Řekl bych, tak se u nás najednou objevila skupinka
že obzvlášť letní období k tomu vybízí, lidí, kteří se fotili u kašny, pak u kostkoviša i proto se v létě koná tolik společenských tě, na schodech a všude možně (tipuji, že to
akcí. V těchto dnech máme za sebou letní byl třídní sraz). Pak se na mě obrátila jedna
program nazvaný Léto na náměstí, v rámci paní, jestli bych jim neudělal společnou
kterého jsme se potkávali při Házení kozla fotku. Rád jsem je vyfotil a pak jsme se dali
z věže, Prázdninovém hraní Pod Lipkami, na na chvilku do řeči. Dozvěděl jsem se mimo
Dačické řežbě i Kovářských dnech. Kromě jiné, že všichni strašně rádi zavítali do Dačic,
toho jsme si mohli povídat při festivalu protože Dačice jsou hezké město a pořád se
Dačická kostka, na Country Festu nebo při tu něco děje. Bylo to pro mě příjemné zakončení hezkého večera.
Parním létě 2018.
Tak jak skončila Dačická řežba, končí
Takovou spoustu akcí nemají mnohá větší města, a tak se často setkávám s tím, že i prázdniny a život se vrací do starých kopředevším návštěvníci Dačic říkají: „Tak to- lejí. Děti půjdou do školy a dospělí se po
hle vám závidíme, to u nás nemáme, jak to dovolených vrátí ke každodenní rutině
děláte?“ Odpověď je vlastně jednoduchá, v zaměstnání. Setkávat se ale budeme dál.
i když se za ní skrývá obrovské množství Před námi jsou Sportovní hry Dačicka, Den
práce, kterou odvádějí především pořa- bez aut, koncert dechovky a další akce, při
datelé, a to bez ohledu na to, jestli jsou to kterých si můžeme zase povídat o svých
pracovníci města, nebo členové spolků starostech i radostech. A tak se těším, až se
a různých sdružení. My v Dačicích se totiž zase potkáme.
Karel Macků, starosta
chceme scházet a chceme se spolu bavit.

Číslo 9 / 2018

Pozvánka na den
otevřených dveří
Městského úřadu Dačice
Zveme všechny občany, rodiny s dětmi, školy a školky na den otevřených
dveří na městském úřadě v Dačicích.
Akce se bude konat ve čtvrtek 20. září
2018 v čase 9:00 až 17:00 h ve všech
prostorách městského úřadu včetně
Kulturního domu Beseda.
V rámci dne otevřených
dveří budete mít možnost
se seznámit se všemi pracovišti úřadu a dále s nově
rekonstruovanými prostorami na č. p. 2 i na Starém
zámku. Na odboru dopravy
bude možno zdarma získat
informaci o bodovém hodnocení a vyzkoušet si znalosti z pravidel
silničního provozu. Součástí akce bude pro
rodiny s dětmi i tradiční sbírání razítek na
jednotlivých pracovištích, kde budou připraveny různé soutěže a po absolvování
celé trasy budou všichni odměněni malou
pozorností. Start této trasy bude na infocentru v prostorách radnice na Palackého
náměstí. K dalším atrakcím pro děti bude
určitě patřit mini ZOO na Starém zámku,
skákací hrad, či návštěva sklepů na radnici.
Přijďte se za námi určitě podívat, na všechny návštěvníky se bude těšit kolektiv všech
pracovníků městského úřadu.

Zveme Vás na slavnostní
ˇ
OTEVRENÍ
NOVÉ BUDOVY
ˇ
MATERSKÉ
ŠKOLY
ZA LÁVKAMI
nedele
ˇ 2. zárí
ˇ 2018
ve 14:00 h
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Slovo místostarosty
Sportovní veřejnost a zejména ta, která se orientuje na florbal, má již několik let sen, mít v Dačicích sportovní halu, která by
svými parametry odpovídala Národní lize.
Takové sportovní zařízení musí obsahovat,
dle vyjádření ředitele ligových soutěží Zdeňka
Mlčouška následující: herní plochu o rozměrech
20 x 40 m (ohraničené mantinely s výběhovými zónami min. 1,0 m na každé straně), tribunu
s počtem míst k sezení 200 osob, 6 šaten včetně
sociálního zázemí.
Zařízení těchto parametrů se v okruhu cca 30 km nenachází.
U sportovního zařízení výše uvedených parametrů jsou důležité
nejen pořizovací náklady, které se pohybují kolem 50 mil. korun,
ale také provozní náklady, které každoročně zatíží rozpočet města.
Právě z tohoto důvodu jsme se opět zaměřili na stávající sportovní
halu, která se nachází v areálu SŠTO Dačice.
Toto sportovní zařízení v současné době parametrům Národní
ligy neodpovídá, ale je možná rekonstrukce, kterou by se parametry splnit daly. Rekonstrukce by obnášela prodloužení stavby tak,
aby bylo docíleno požadovaných parametrů a vybudování přístavby, ve které by byly umístěny šatny včetně sociálního zázemí,

skladovací prostory a tribuna. S tímto investičním záměrem jsme
navštívili pana ředitele Ing. Pavla Kopačku, který je tomuto řešení
nakloněn. Následně proběhlo jednání s náměstky hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Jaromírem Novákem a Mgr. Zdeňkem Dvořákem. Ze strany Jihočeského kraje je tato varianta přípustná. Předběžně byl nastíněn způsob financování realizace stavby i provozu.
V obou těchto případech by se jednalo o poměr 50 % ze strany
města Dačice a 50 % ze strany Jihočeského kraje.
Dle předběžných odhadů by se náklady na rekonstrukci pohybovaly kolem 30 mil. korun. V případě realizace by byla snaha náklady
ponížit žádostí o vhodný dotační titul. V minulých letech byla výše
dotace, v případě rekonstrukce, až do 80 % způsobilých výdajů.
Snahou je vybudovat plnohodnotné zařízení, které by odpovídalo parametrům Národní ligy, ale zároveň zařízení, které bude
naplněno a zatíží rozpočet města z pohledu pořizovacích i provozních nákladů v minimální míře.
Jiří Baštář,
místostarosta

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

Rada města na své 119. schůzi konané
1. 8. 2018 mimo jiné:
• schválila kupní smlouvu na 500 ks knihy „Rudolf Prekop, Martin Mlynarič, Jiří
Müller, Michal Stehlík: Kříže v krajině“
uzavíranou s ARBOR VITAE SOCIETAS
s. r. o., Praha za celkovou částku
360.000,00 Kč včetně DPH,
• schválila smlouvu o přijetí účelové dotace ve výši 50.000,00 Kč na realizaci projektu 100 let české státnosti v Dačicích
uzavíranou mezi Jihočeským krajem
a městem Dačice,
• schválila rozpočtové opatření č. 15/2018
v těchto objemech: příjmy 192.100,00 Kč,
výdaje 192.100,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• vzala na vědomí výsledek hospodaření
města za I. pololetí roku 2018: schodek
rozpočtu ve výši -10.861.016,43 Kč, financování celkem ve výši 10.861.016,43
Kč, z toho: splátky jistin přijatých úvěrů
a půjček -1.167.000,00 Kč, změna stavu prostředků na účtech 11.929.363,62
Kč, operace, které nejsou Příjmy/Výdaje 98.640,52 Kč, řízení likvidity – příjmy
12,29 Kč,
• schválila povolení sídla spolku SH ČMS
Sbor dobrovolných hasičů Dačice na adrese: Tyršova čp. 571, Dačice,
• schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2018 mezi městem
Dačice a firmou TRASKO BVT, s. r. o., Vyškov na akci „Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou – Lipolec
u Dačic“, jehož předmětem je změna
ceny díla v důsledku nutných méněprací
a víceprací; celková cena díla se navyšuje
o 191.917,16 Kč bez DPH,
• souhlasila s udělením výjimky pro průjezd účelovou komunikací Dolní Němčice
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– Hostkovice pro techniku firmy ČEVAK
a. s. s tím, že dodrží povolené zatížení
mostu na této komunikaci,
• schválila standardy pro JPO III a dovybavení JPO III v souladu se schválenými
standardy,
• schválila poskytnutí záštity starosty města Dačice ve výši 5.000,00 Kč na „Sraz náplav v Hradišťku“.
Rada města na své 120. schůzi konané
15. 8. 2018 mimo jiné:
• schválila poskytnutí peněžního daru ve
výši 12.000 Kč pro DM studio – mažoretky Dačice, z. s., který bude použit na
úhradu nákladů spojených s účastí mažoretek na Mistrovství světa MWF v Jihoafrické republice,
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
pro Školní jídelnu Dačice ve výši 3.382,00
Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy Dačice, B. Němcové na školní
rok 2018/2019 od společnosti Lékárna Na
Náměstí Dačice s. r. o.,
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
v celkové výši 20.405,00 Kč na úhradu
stravného pro 2 žáky Základní školy Dačice, B. Němcové, 1 žáka Základní školy
Dačice, Komenského a 9 žáků Základní
školy Dačice, Neulingerova na období od
1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha,
• schválila rozpočtové opatření č. 16/2018
v těchto objemech: příjmy 2.271.159,00
Kč, výdaje 2.271.159,00 Kč, financování
0,00 Kč,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
IROP – výzva č. 78 – „Energetické úspory
v bytových domech III“ na realizaci akce
„Zateplení domu 189/V, Komenského“,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci

•
•

•

•

IROP – výzva č. 78 – „Energetické úspory
v bytových domech III“ na realizaci akce
„Zateplení domu 190/V, Komenského“,
vzala se souhlasem na vědomí Zprávu
o stavu městských lesů v roce 2018,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Víceúčelová plocha v areálu
sportovního stadionu v Dačicích“ včetně
předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Oprava fasády průčelí budovy
čp. 4, Dačice“ včetně předpokládaného
harmonogramu veřejné zakázky malého
rozsahu,
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků se SFDI ve výši
2.872.000,00 Kč na financování akce „Výstavba cyklostezek k. ú. Dačice a Bílkov
– trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie
Toužín“.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

se sejde na svém posledním zasedání
v tomto volebním období v hlavním sále
KD Beseda 24. 9. 2018 v 17:00 h

Pojďte se starostou na kus řeci

Kde? tentokráte do restaurace U Koníčka
Kdy? 21. 9. 2018 od 17:00 h.
Úřední den insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci září 2018
bude dne 21. 9. 2018 v době od 8:00
do 12:00 h. Úřední den insolvenčního
správce Mgr. Miroslava Ambrože bude
dne 7. 9. 2018 v době od 8:15 do 13:00 h.
Insolvenčního správce najdete na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

www.dacice.cz

Statečné boje Dračičáků
a Dračičín v Telči
Přesně po pěti letech od svého vzniku vstoupil v sobotu
28. července 2018 tým Dračičáků v sousední Telči do dalších
bojů na dračích lodích.
Souhlas se zpracováváním osobních údajů pořizování obrazové dokumentace z akce Farmářské a

Souhlas se zpracováváním osobních údajů pořizování obrazové dokumentace z akce Farmářské a řemeslné trhy dne 22. září 2018. Vstupem na akci Farmářské a
řemeslné trhy uděluji Městu Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČO 00246476 souhlas se zpracováním mých osobních údajů. Tj. obrazových záznamů z akce pro
účely zveřejnění na webových stránkách www.dacice.cz, případně TV Datel a na facebookových profilech města Dačice, a to za účelem propagace města. Fotografie a
obrazové záznamy budou uloženy po dobu nejméně pěti let. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na www.dacice.cz/GDPR.

Jak se později ukázalo, tento den byl pro tým z Dačic jedním
z vůbec nejlepších v jeho historii. Vůbec poprvé také reprezentovala Dačice vyjma již standardní „mixové“ posádky Dračičáků složené z mužů a žen také výhradně ženská posádka pod příznačným
názvem Dračičíny. I to mluví o stále vzrůstajícím zájmu o tento výjimečný a vysoce týmový sport.
Jako již tradičně počasí v Telči nadmíru přálo a spojení závodu se
začátkem Prázdnin v Telči se ukázalo opět být geniálním nápadem,
o čemž svědčila báječná divácká kulisa. Po roční odmlce se závod
vrátil opět na Štěpnický rybník, jehož břehy odolávaly jen stěží náporu diváků. Systém závodu nedostál za 5 let víceméně žádných
změn – každá loď jela 2 sprinty na 200 m, do celkového pořadí se
počítal pouze lepší čas. V silné konkurenci obstály týmy z Dačic se
ctí – Dračičákům se podařilo zajet z 10 týmů hned 2. nejrychlejší
čas a domů tak putoval stříbrný pohár. Dračičíny dosáhly pod vedením kapitánky Ireny Vašíčkové při své premiéře na úžasné 4. místo a jen o malý kousek tak zůstaly pod stupni vítězů.
Děkuji všem – ať už samotným aktérům, divákům či našim fandům za milou podporu. Letošní sezónu zakončíme divácky velmi
atraktivním nočním závodem v Horní Cerekvi v sobotu 22. září
2018.
Martin Šťastný
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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 450 členů.
REALIZUJEME:
Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček – III. etapa – dokončení
v srpnu 2018

Přírodní vzdělávací zahrada u MŠ
Za Lávkami – dokončení v srpnu 2018
Doplnění veřejného dětského hřiště
u MŠ Za Lávkami – dokončení v srpnu 2018
Autobusová čekárna Lipolec – dokončení v září 2018
Zateplení bytového domu čp. 211 –
dokončení v září 2018
Cyklostezka Nivy – zahrádkářská kolonie Toužín – dokončení v září 2018
Zateplení MŠ Dolní Němčice – dokončení v září 2018

Kanalizační sběrač Toužín – dokončení
v říjnu 2018
DOKONČILI JSME:
Výstavba MŠ Za Lávkami – slavnostní
otevření budovy se koná v neděli 2. září od
14:00 h
Zateplení bytového domu čp. 209
PLÁNUJEME:
Zřízení kluziště – realizace – září – prosinec 2018
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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Dávky důchodového pojištění
sirotčí důchod
V předchozím vydání jsme se zabývali vdovským/vdoveckým důchodem, u pozůstalostních důchodů zůstaneme a tentokrát popíšeme důchod sirotčí.
Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému zabezpečení (pro zdejší občany v Jindřidítěti po svém rodiči (osvojiteli) nebo po chově Hradci). K žádosti se dokládá úmrtní
osobě, která dítě převzala do péče rozhod- list zemřelého, rodný list nezaopatřeného
nutím soudu, pokud zesnulá osoba:
dítěte, případně jeho další osobní doklad,
• pobírala starobní důchod,
v některých případech rozhodnutí soudu
• pobírala invalidní důchod (bez ohledu na o převzetí dítěte do péče. Je-li nezaopatřestupeň invalidity),
né dítě mladší 18 let nebo je omezeno ve
• ke dni smrti splnila podmínku potřeb- svéprávnosti, je vhodné před podáním žáné doby pojištění pro nárok na invalidní dosti o důchod požádat obec podle místa
důchod,
bydliště o vydání rozhodnutí o zvláštním
• ke dni smrti splnila podmínky nároku na příjemci důchodu nebo požádat soud
starobní důchod,
o ustanovení opatrovníka.
• zemřela následkem pracovního úrazu.
Sirotčí důchod náleží pouze nezaopatřeZákladní podmínky pro nárok na sirotčí nému dítěti, tedy nejvýše do 26 let po dobu
důchod jsou tedy stejné jako u vdovské- soustavné přípravy na budoucí povolání.
ho/vdoveckého důchodu. Pro přiznání si- Dítě do 26 let, které není pro nepříznivý
rotčích důchodů je od roku 2018 výrazně zdravotní stav schopno soustavné přípravy
snížena podmínka potřebné doby pojištění na budoucí povolání ani výdělečné činnoszemřelé osoby. Na sirotčí důchod má díky ti, je také považováno za nezaopatřené,
tomuto opatření nárok více pozůstalých ne- ovšem s výjimkou poživatelů invalidních
zaopatřených dětí. Ty, které před 1. 2. 2018 důchodů pro invaliditu III. stupně.
neměly na sirotčí důchod nárok, protože
Článek poskytuje pouze zjednodušené
zemřelá osoba nesplnila potřebnou dobu informace o sociálních dávkách. Podrobpojištění, mohou od 1. 2. 2018 tento dů- nější informace lze získat na Okresní spráchod získat, pokud bude splněna nižší vě sociálního zabezpečení v Jindřichově
doba pojištění zemřelého.
Hradci nebo na internetových stránkách
O sirotčí důchod je nutné zažádat na www.cssz.cz.
místně příslušné okresní správě sociálního
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

Na co zajít do kina v září 2018?
Máme za sebou horké léto a je tady září. A tak se i dačické kino vrací ke stálému pravidelnému programovému schématu. První poprázdninovou projekcí bude
v pátek 7. září od 19 hodin nový český film s Ivanou Chýlkovou a Davidem Vávrou,
o jedné bláznivé rodině a taky o chatě - Chata na prodej.
Zároveň se do našeho programu zno- dii se Sašou Rašilovem: Věčně tvá nevěrná.
vu vrací oblíbené programové bloky. Už Poslední zářijová neděle 30. 9. od 17 hodin,
12. září bude připravena další projekce Fil- pak bude patřit tradiční odpolední projekmového klubu. Tentokrát se můžete těšit ci. Spolu s dětmi tak můžete přijít na všem
na filmové zpracování příběhu, popisují- známý příběh o malé čarodějnici a jejím
cího sólovou uměleckou dráhu hudební věrném havranovi Abraxasovi, který se po
ikony, Warholovy múzy, zpěvačky Velvet sérii úspěšných večerníčků dočkal filmovéUnderground a legendárně krásné ženy ho zpracování a míří do našeho kina.
- Christy Päffgenové, známé pod umělecA je toho mnohem víc, podrobnosti
kým jménem Nico. Hned o týden později, o našem programu najdete také na webu:
ve středu 19. 9. od 10 hodin, můžete znovu www.besedadacice.cz. I na podzim se těšínavštívit dopolední projekci. Tentokrát se me na vaši návštěvu.
můžete těšit na českou romantickou komeMilan Krotký, Kino Beseda

S námi doma
Společnost RESIDENT 2000 o.p.s. Vás srdečně zve na konferenci pro pečující
s názvem „S námi doma“, která se uskuteční dne 26. září 2018 v 16:00 h v sále KD
Beseda v Dačicích.
Dozvíte se zde užitečné informace ný program a občerstvení. Konference je
o zdravotních a sociálních službách, které určena široké veřejnosti a vstup je zdarma.
mohou být poskytovány doma, o kompen- Konference je pořádána ve spolupráci se
začních pomůckách usnadňujících pečová- Zdravým městem Dačice a společností
ní, o možné podpoře pečujících, o dávkách, Hartmann-Rico a.s. a za finanční podpory
na které mají pečující nárok a mnoho dal- Jihočeského kraje. Těšíme se na Vaši účast.
šího. Dále je pro Vás připraven doprovodMartina Sedláčková, RESIDENT 2000 o.p.s.

www.dacice.cz

Právě opravujeme

Zubní pohotovost
1. 9. sobota Matoušková Soňa

Studentská 286, Strmilov

384 392 311

2. 9. neděle

Denisova 352, J. Hradec II

384 363 567

8. 9. sobota Musilová Hana

Na Příkopech 75, Dačice

384 420 638

9. 9. neděle

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

Med Karel
Myšák Jaroslav

15. 9. sobota Perničková Veronika Třída 9. května 138 Dačice

388 440 640

16. 9. neděle

384 361 524

Plucarová Marie

Denisova 352/II, J. Hradec

22. 9. sobota Pokorná Dana

Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou 384 389 329

23. 9. neděle

Pokorný Luboš

sídl. Vajgar 724/III, J. Hradec

384 322 081

28. 9. svátek

Princová Dana

Otín 58, Jindřichův Hradec ,

384 362 450

29. 9. sobota Pumprová Jaroslava Tyršova 3, Lomnice nad Lužnicí

384 792 319

30. 9. neděle

384 386 330

Ryšánek Jiří

Hradecká 254, Nová Bystřice

Infocentrum Dačice

tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Sezónní otevírací doba:
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
víkendy a svátek zavřeno
(platí od 1. 9. do 30. 9. 2018)
Nabízíme: kopírování, předprodej vstupenek, prodej knih a suvenýrů, ...

Výstava prací
studentů VUT Brno
v Göthově domě
Ve středu 5. září 2018 v 17 hodin budou
představeny v prostorách Göthova domu
v Dačicích (čp. 63 – budova nad Městskou
policií) práce studentů VUT Brno (Fakulta
stavební, Ateliér obnovy památek Ústavu
architektury), kteří se v rámci semestrální práce věnovali návrhům využití tohoto
dlouhá léta opuštěného objektu. K vidění
budou 3D modely a rovněž vizualizace studentských návrhů. Osobně se výstavy zúčastní a své práce představí kromě vedoucího pedagoga také někteří studenti.
Přijměte naše pozvání na tuto ojedinělou
výstavu, která poodhalí možnosti dalšího
využití tohoto objektu s obrovským potenciálem a neodmyslitelným „geniem loci“.
Martin Šťastný, vedoucí odboru dotací
a investic MěÚ Dačice

Jindřichohradecko
z nebe
Kdo někdy nechtěl vidět místa z ptačí perspektivy? Nechte se vtáhnout
a vychutnejte si pohled na Jindřichohradecko - pohádkový region České
Kanady a vodních ploch.

Infocentrum Dačice nově nabízí knihu fotografií Jindřichohradecko z nebe,
která obsahuje mimo jiné letecké pohledy
na Dačice, Slavonice, Český Rudolec, klášter
v Kostelním Vydří nebo Třebětice.
Kniha je v současné době v prodeji na Infocentru Dačice za 569 Kč.
Dále nabízíme například Vlastivědné
sborníky, Dějiny Dačic a další publikace
s místní tématikou.
Infocentrum Dačice

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 434 členů.
DOKONČILI JSME:
Oprava budovy čistírny odpadních
vod v Toužíně – práce spočívaly v opravě
užitných místností v přízemí administrativní
budovy ČOV, kde vlivem nestabilního
podloží docházelo k deformaci vnitřních
příček. V rámci veřejné zakázky byl vybrán
jako zhotovitel Miroslav Brtník - zednictví.
Vzhledem k nepředvídatelnému stavu
ve zbývajících částech budovy, jejichž
rekonstrukce nebyla součástí původní
zakázky, jsme byli nuceni rozšířit práce i na
ostatní části budovy. Po odkrytí podlah byl
zjištěn havarijní stav podloží, a tudíž bylo
nutné situaci řešit. Dokončená stavba byla
převzata 9. srpna.
Oprava komunikace k vlakové zastávce Malý Pěčín - v rámci realizace byl na
části komunikace opraven povrch položením vrstvy asfaltobeton. Jako zhotovitel
zakázky byla vybraná firma SWIETELSKY
stavební s.r.o. Staveniště bylo předáno
28. června, práce byly ukončeny dle předpokladu v srpnu.
Oprava části parkovací plochy na
Palackého náměstí - v průběhu měsíce
července byla provedena oprava části parkoviště na Palackého náměstí. Jednalo se
o nejhorší úsek o výměře cca 200 m2.
PROBÍHÁ:
Oprava fasády objektu čp. 1/I Palackého nám. – práce spočívají v opravách fasády na objektu radnice směrem do Palackého náměstí a radniční věže.
PŘIPRAVUJEME:
Udržovací práce na rybníku U Města
v Hradišťku: v rámci poptávkového řízení
byl vybrán zhotovitel, který opravu provede
na podzim t. r. za 505 tis. Kč bez DPH.
Oprava lávky přes řeku Moravská
Dyje - po posouzení stavu lávky připravujeme na základě mykologického posudku
opravu dřevěných částí lávky spočívájící
v odstranění ložisek dřevokazných hub, odstranění poškozených dřevěných dílů lávky
a jejich nahrazení novými, a opatření celé
dřevěné konstrukce lávky ochranným nátěrem. V březnu 2018 bylo vypsáno výběrové
řízení na výběr zhotovitele stavby. Veřejná
zakázka však byla zrušena, protože nebyla
podána žádná nabídka. Lávka bude znovu
posouzena a navržen nový způsob opravy,
který bude odrážet její aktuální stav. Předpoklad realizace - r. 2019.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red)
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta města Dačice v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
dne 5. 10. 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 6. 10.
2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb
Okrsek č. 1
Městský úřad Dačice, Palackého nám. 2/I, Dačice, přízemí,
• Dačice I - Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo nám., Křížovnická, Masarykova, Na Příkopech, Na Rybníčku, Neulingerova, Pivovarská, Soustružnická, Školní, Vlašská, Vokáčovo nám.,
Dačice II - Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická, U Nemocnice,
U Valchy, V Kaštanech, místní část Toužín
Okrsek č. 2
Budova Komerční banky, Palackého nám. 3/I, Dačice, přízemí
• Dačice III - B. Smetany, Družstevní, Ke Karlovu, Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského, Vápovská, Za Lávkami, místní část
Borek, místní část Hradišťko
Okrsek č. 3
SOUzas, Jemnická 58/III, Dačice, přízemí
• Dačice III - Berky z Dubé, Jana Žižky, Járy Cimrmana, Jemnická,
Jiřího z Poděbrad, J. K. Rada, Kapetova, K. Dalberga, Na Výhoně,
Svobodova, U Třech křížů, V. Fuky, Zahradní, Za Školou, místní
část Chlumec
Okrsek č. 4
Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, Dačice, přízemí
• Dačice I - Bratrská, Krajířova, Palackého nám., Dačice V - Dělnická,
Nádražní, Tř. 9. května, Učňovská, U Podcestného mlýna
Okrsek č. 5
Základní škola v ul. Komenského 7/V, Dačice, přízemí
• Dačice V - Bezručova, Husova, Komenského, Na Vyhlídce, Náměstí Republiky, Sokolská, Tyršova, U Stadionu
Okrsek č. 6
Základní škola v ul. Komenského 7/V, Dačice, přízemí
• Dačice V - Jiráskova
Okrsek č. 7
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice - horní pavilon
vlevo
• Dačice IV - Červenkova, Hradecká, Krátká, Na Jordánku, Na Peráčku, Na Sádkách, Na Výsluní, Nivy, Pantočkova, Příčná, Příhodova,
Strachovského, Toužínská, V Lukách, Dačice V - B. Němcové
Okrsek č. 8
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice - horní pavilon
vpravo
• Dačice V - Červený vrch, Jižní, Mládežnická, Polní, Severní, Větrná, Vyderská
Okrsek č. 9
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice - dolní pavilon
vlevo
• Dačice V - Dlouhá
Okrsek č. 10
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice - dolní pavilon
vpravo
• Dačice V - Antonína Dvořáka, Karla Čapka, Máchova, Otakara Březiny
Okrsek č. 11
Budova Občanské komise Malý Pěčín, Malý Pěčín 30
• Malý Pěčín a Velký Pěčín,
Okrsek č. 12
Budova Občanské komise Hostkovice, Hostkovice 28
• Hostkovice a Lipolec
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Okrsek č. 13
Budova hospody Bílkov, Bílkov 89
• Bílkov
Okrsek č. 14
Budova Občanské komise Dolní Němčice, Dolní Němčice 62
• Dolní Němčice a Prostřední Vydří
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle
§ 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Karel Macků, starosta

Hlasování do přenosné
volební schránky

Při volbách do zastupitelstva města může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do
pátku 5. října 2018 do 11:00 h na čísle 384 401 267 nebo na e-mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat
o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 5 v domě 58/I, Palackého náměstí v Dačicích
pokoj 1

27,27 m2

koupelna

6,57 m2

pokoj 2

25,87 m2

WC

1,08 m2

kuchyně

12,00 m

sklep

6,22 m2

předsíň

8,71 m2

kolna

6,50 m2

2

Celkem

94,22 m2

Konečný termín pro podání žádostí: 14. 9. 2018 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 4 v domě 163/IV, ul. Nivy v Dačicích
pokoj

12,75 m2

koupelna

5,39 m2

pokoj

21,68 m

WC

0,94 m2

prac. kuchyně

6,82 m2

komora

3,18 m2

předsíň

5,95 m2

2

Celkem

56,71 m2

Konečný termín pro podání žádostí: 14. 9. 2018 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.
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Dačická řežba oslavila desáté narozeniny
Slavnostní vernisáž zakončila desátý ročník řezbářského sympozia, které se konalo od 13. do 18. srpna v Kancnýřově sadu
na Palackého náměstí. Letošní Dačická řežba se uskutečnila s finanční podporou Jihočeského kraje a další prostředky na jeho
realizaci se městu podařilo získat z Fondu malých projektů v rámci Programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Velký kus práce na organizaci a hladkém
průběhu odvedli pracovníci Technických
služeb, Městských lesů, Městské policie
a odboru kultury a cestovního ruchu, činili
se všichni účastníci pod osvědčeným vedením Rudolfa Procházky, k dobré náladě
a pohodě přispěly všechny vystupující kapely a o dobré jídlo a pití se s péčí a ochotou staral tým Hospody pod Betonem.
Pavel Novotný, Jozef Gabaj, Hana Svobodová, Jana Macečková, Josef Doležal, Matěj
Vacek, Michal Kelbler, Peter Berger, Wolfgang Mahringer, Jaroslav Pecháček, Miroslav Burša, Jiří Schlosser a Rudolf Procházka vytvořili díla, která se stanou součástí
veřejného prostoru a rozšíří tak pomyslnou
galerii Dačické řežby.

A právě posledně jmenovaný Rudolf Procházka, duchovní otec dačického sympozia,
řezbář a neúnavný organizátor, se v sobotu
18. srpna v rámci slavnostního zakončení
ohlédl za uplynulými roky. Jeho statistika
let 2009 – 2018 hovoří sama za sebe:
• na Dačické řežbě se představilo 27 účastníků – 15 sochařů, 6 sochařek, 3 kováři,
1 vitrážista, 1 soustružník dřeva a 1 keramička
• Pavel Novotný, Jozef Gabaj, Michal Kelbler a Rudolf Procházka se zúčastnili
všech deseti ročníků
• vzniklo 82 soch ze dřeva, 8 soch z kovu,
3 sochy z kamene, 1 socha z umělého
mramoru, 4 ze šamotové hlíny a další desítky drobných užitkových a dekorativních předmětů
• z iniciativy řezbáře Michala Kelblera vytváří řezbáři od roku 2013 nad rámec
akce zvoničky, lavičky a další předměty, jejichž následný prodej vynesl již
83.000 Kč, které řezbáři předali jako
sponzorský dar speciální ZŠ v ulici Neulingerova v Dačicích
• řezbáři připravili mimo jiné v uplynulých
ročnících 2x výstavku výrobků a nástrojů
staré kolářské dílny Antonína Mátla z Dačic a 1x výstavku kreseb a plastik žáků
ZUŠ Dačice

Za doplnění stojí:
• od druhého ročníku sympozia se konají
v Kancnýřově sadu hudební večery, kterých bylo včetně letošního roku 34 a vystřídalo se na nich 16 hudebních skupin
• poslední roky na Dačické řežbě prezentuje SŠTO Dačice svůj učební obor truhlář
• od roku 2016 se účastní a řezbářskou
show pravidelně program zpestřuje rekordman v řezání motorovou pilou Jaroslav Pecháček
• v letošním roce se poprvé představila pojízdná sklářská huť, která se okamžitě stala velkou atrakcí pro všechny přihlížející
V rámci přeshraniční spolupráce se v průběhu Dačické řežby 2018 uskutečnila dvě
setkání představitelů Dačic se zástupci našeho partnerského města. V úterý 14. srpna přijel řezbáře pozdravit a jejich práce si
prohlédnout starosta Gross-Sieghartsu pan
Gerald Matzinger a slavnostní vernisáže se
zúčastnil radní Michael Schelm. Ten také
převzal z rukou starosty Dačic Karla Macků symbolický „rodný list“ sochy s názvem
Kostky, která v následujících týdnech poputuje do Gross Sieghartsu. Její autorkou je
Hanka Svobodová.

Letošní ročník završil první desetiletí Dačické řežby, která ze svých prvních nesmělých začátků vyrostla v jednu z hlavních

a nejnavštěvovanějších akcí města. Poděkování za to patří všem, kteří se na její organizaci po celou dobu podílejí.
Jak už v předchozích řádkách zaznělo,
k pilířům Dačické řežby patří od začátku
Rudolf Procházka. A právě Rudolf se letos
rozhodl odejít z pozice hlavního organizátora, předat tuto pomyslnou štafetu svému
nástupci a dál na Řežbě působit už „jen
a pouze“ jako řezbář. Za jeho lví podíl na
úspěšnosti řezbářského sympozia mu poděkovali při slavnostní vernisáži jak zástupci města, tak samotní řezbáři.

Další ročník Dačické řežby se uskuteční
od 12. do 17. srpna 2019. Za všechny pořadatele věřím, že bude stejně úspěšný,
jako dosavadních deset let. Na závěr bych
chtěla poděkovat vám, všem návštěvníkům
z řad Dačických, i těm, kteří k nám přijíždí
ze všech koutů
republiky za
to, že se vám
sympózium
líbí a že dokážete vytvořit
společně s našimi řezbáři,
sochaři a výtvarníky
tu
správnou atmosféru, díky které se Dačická
řežba stala zajímavou a vyhledávanou akcí.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu
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Jak to vidím aneb Tři volební období v opozici
Začátek názvu svého článku jsem si vybral záměrně stejně jako starosta města Ing. Karel Macků. Pokusil bych se v kostce
objektivně zhodnotit současné volební období a zároveň promítnout své názory a úvahy na konkrétní problematiku.
Začátek volebního období 2014 – 2018 již názory na tuto problematiku různí, jsem lze rozdělit další práci.
se nesl v duchu tradičních i nových tváří osobně rád, že se v tomto směru začalo koDále bych se chtěl vyjádřit k jednání zaa politických uskupení. Vytvořila se koa- nat. Ono bouřlivé zasedání zastupitelstva stupitelstva. Když se řekne opozice, mnolice třech stran, ze kterých byla zvolena ohledně přesunu pomníku, mi přišlo velmi hým se vybaví kritizovat, šťourat a nepředsedmičlenná rada města. Bohužel někteří podivné, neboť z řad koaličních zastupitelů kládat žádné vlastní návrhy a nápady, jak by
zastupitelé města složili svůj mandát na starostu města nikdo nepodpořil a naopak se co mohlo udělat lépe. Bohužel, i tací jsou
začátku po volbách z různých důvodů. někteří si přihřívali svoji politickou polévku. v řadách zastupitelů a občanů. Opozice pro
Vnímám to jako jednoznačný podvod na
Z řad občanů se ozývaly náckovské mne znamená poukázat na nedostatky
voliče. Jestliže kandiduji na předním místě výkřiky, což považuji za hloupé. Mně a chyby a navrhnout možný způsob realikandidátky strany či hnutí, tak chci pocti- osobně přesun pomníku nevadí, svůj názor zace daného problému. K tomu je potřeba
vě pracovat v zastupitelstvu či radě města, jsem řekl nahlas na zastupitelstvu. Poprav- hlavně mezi sebou komunikovat tak, aby se
protože jsem dostal důvěru od svých voli- dě jsem měl připomínky k informovanosti změna dala prosadit.
čů, občanů města.
ostatních zastupitelů města a způsobu fiMám-li zhodnotit uplynulá tři období
Samozřejmě může se stát, že ze závaž- nancování, to bylo nešťastné.
v zastupitelstvu, mohu říci, že v tomto poných zdravotních či rodinných důvodů lze
Velká změna nastala v průběhu období, sledním se v Dačicích udělalo nejvíce. Prosložit mandát a ne, že když jsem zvolen, kdy místo jednoho místostarosty máme blémy jsou všude ať už malé či velké a ty se
najednou zjistím, že na tuto funkci z toho či najednou dva. Jsem toho názoru, že Dačice musí řešit v rámci zákonů, vládních nařízení
onoho důvodu nemám čas, nebo šéf strany mají mít jednoho schopného starostu a vyhlášek. Je třeba pracovat a blbě nekezavelí odstoupit. Inu demokracie je velice a jednoho schopného místostarostu, který cat.
ohebná. Na počátku období bylo třeba plnohodnotně zastoupí starostu v jeho neVlastislav Švec,
vyřešit letité, vleklé problémy s Městským přítomnosti. Pak máme radní, mezi které
zastupitel
kulturním střediskem, které tak dávám
za vinu minulým radám města, které si
nedokázaly v této organizaci nastavit jasná
V minulém čísle zpravodaje mě velmi zaujal článek prvního místostarosty napravidla a pořádek. V této záležitosti se ledy
šeho města Bc. Miloše Nováka, který byl opět zvolen do dozorčí rady společnosti
hnuly snad k lepšímu v podobě Kulturního
Teplospol a následně se stal jejím místopředsedou.
domu Beseda.
Pro dačické dobrovolné hasiče se podařil
Dočetli jsme se, že tato firma je ekono- Teplospol začalo vyhrožovat, že odpojení
navzdory negativním vlivům z minulého micky stabilizovaná, vstřícná, otevřená nedovolí, a když ano, tak ať si SVJ vykope ze
volebního období získat dar od hasičů ze a snaží se být dobrým partnerem pro od- země staré potrubí teplovodu. Ve SlavoniŠvýcarska v podobě cisternové automobi- běratele. Závěr článku mě rozesmál, neboť cích, kde centrální vytápění od Teplospolu
lové stříkačky Mercedes. Jsem velmi rád, že nezapomenul připomenout, že tuto funkci již dávno skončilo si jistě bytové družstvo
v tomto zvítězil zdravý rozum.
zastává bez nároku na jakoukoli finanční či či SVJ staré teplovodní potrubí vykopalo
V tomto období se podařilo zrealizovat obdobnou odměnu.
a odvezlo do sběrných surovin. Nikoliv, nemnoho investičních a neinvestičních akcí,
Jako zastupitel města a člen SVJ 223/V stalo se tak! Skutečnost je taková, že Tepo kterých jsou občané města průběžně in- v Dačicích mám několik otázek a připo- lospol se snaží všemožně zamezit tomu,
formováni. Zejména došlo v několika eta- mínek k této vstřícné a otevřené akciové aby panelový dům SVJ 223/V nebyl odpopách k rekonstrukci místních komunikací společnosti. Proč se s výměnou teplovodů jen od teplovodu. Absolutně nerespektuje
Na Peráčku, výstavbě hasičské zbrojnice a rekonstrukcí kotelny začalo tak pozdě výsledek rozhodnutí VH SVJ. Žijeme přepro SDH Dačice či výstavbě mateřské škol- a průběžná výměna již nezačala před lety? ce v demokratické svobodné společnosti
ky Za Lávkami. V tomto udělali obrovský Ztráty tepla za tuto dobu byly značné. Bo- a právním státu, alespoň taková je prezenkus práce pracovníci MěÚ z odboru dotací hužel konečný článek, čili odběratel tepla, tace v médiích. Proto si myslím, že žádná
a investic ve spolupráci s radou města.
to zaplatil!
soukromá společnost nemá právo na to, niNejvětší rozruch ve městě vyvolala reviSpolečenství vlastníků bytových jed- komu diktovat od koho bude teplo odebítalizace Kancnýřova sadu a s tím spojený notek 223/V svobodně a demokraticky na rat a ještě vyhrožovat. Pane první místostapřesun pomníku padlých z první a druhé své řádné Valné hromadě rozhodlo o zří- rosto, takovou společnost zastupujete?
světové války, dále pak možná výstavba zení vlastní plynové kotelny a odpojení od A zadarmo? To chce tedy odvahu!
kruhového objezdu na Palackého nám. Ať se centrálního teplovodu. Vedení společnosti
Vlastislav Švec, zastupitel

Slovo zastupitele

DOWNTOWN DAČICE aneb Den bez aut
v sobotu 8. 9. 2018
NEJOSTŘEJŠÍ ZÁVOD NA HORSKÝCH KOLECH CENTREM DAČIC
VELKÉ SKOKY
ČESKÁ DOWNTOWN ŠPIČKA!
9:00 - 11:00 prezentace
11:00 - 13:00 trénink
13:30 závod
17:00 vyhlášení
19:00 afterparty
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Nemohou vědět, že víme
Běžím po pruhu pro pěší, který lemuje cyklostezku v celkové šířce asi čtyř metrů, a již z dálky vidím, jak se proti mně
blíží dvojice pejskařů. Jdou volně a pohodově, jeden po jedné straně cyklostezky, druhý po pruhu pro pěší, každý vede
na vodítku většího psa bez košíku. Oba pejskaři se mezi sebou živě baví a mezi nimi zůstává asi dvoumetrová mezera,
po krajích cesty na žádné straně místo není.
Poklusem se blížím, pejskaři mě vidí a naprosto v pohodě setrvávají v rozhovoru a mně začíná postupně narůstat tepová frekvence.
Sbírám odvahu na proběhnutí mezi pejskaři a jejich psy existující
asi dvoumetrovou mezerou a zároveň přemýšlím, jak reagovat na
případnou psí reakci.
Uff! Nakonec vše dobře dopadá, proběhl jsem úspěšně mezerou
mezi psy a pejskaři. Psi nereagovali, pravděpodobně byli zvyklí
a vycvičení. Příjemné to ale vůbec nebylo. Proč popisuji tento svůj
zážitek? Důvod je jednoduchý. Přestože jsem také pejskař a našeho
psa máme jako člena rodiny, tak tohle chování některých pejskařů
opravdu nechápu. Jdoucí nebo běžící lidé, kteří potkávají člověka
se psem, přece nemohou tušit, zda pes bez náhubku volně vedený
na vodítku je vycvičen nebo nikoliv. Nemohou vědět, zda pes najednou nezareaguje skákáním, štěkotem nebo třeba i útokem. Navíc, jsou také mezi námi tací, co se psů přirozeně bojí a snaží se jim
programově vždy vyhnout. Mimochodem již se mi na vlastní kůži
několikrát stalo, že samotný pejskař byl překvapen ostrou reakcí
svého psa například na běžícího muže.
Tedy na závěr, nám pejskařům určitě nic neudělá, pokud budeme brát více v úvahu, že ti, které potkáváme, opravdu nemohou
vědět, že my jako pejskaři víme, že ten náš pes jim přece nic neudělá. Svého psa si proto preventivě vždy stáhněme a umožněme, aby
ten, koho potkáváme, nás mohl minout beze strachu a nejistoty.
Miloš Vystrčil, senátor

Pánové, děkujeme
a nezapomeneme!!!
Afghánský sebevražedný atentátník zabil v neděli 5. 8.
2018 sebe a tři české elitní vojáky. Šestatřicetiletý rotný Martin Marcin, osmadvacetiletý desátník Kamil Beneš, pětadvacetiletý desátník Patrik Štěpánek! Stalo se tak ve východním Afghánistánu, devět kilometrů od vojenské základny
v Bagrámu. Smutná stručná fakta, za kterými je hluboký
smutek a pocit prázdnoty v rodinách pozůstalých.
Tři mladí vojáci, všichni sloužící u nás v Jižních Čechách u mechanizovaného praporu v Táboře. Vždyť to byli chlapi ze sousedství!
Byli tam a padli nejen za svobodu a bezpečnost v Afghánistánu, ale
stejně tak za naši svobodu a naši bezpečnost!
S velkou lítostí píši tyto řádky, ale cítím potřebu tyto odvážné
kluky, jejich životní rozhodnutí a s tím související činy připomenout.
Všichni tři byli součástí nemalé skupiny zástupců české armády
sloužící na misi ve vzdáleném Afghánistánu. Všichni tři, stejně jako
jejich kolegové, šli pokaždé do akce s vědomím, že stát se může
cokoli, ale že dělají správnou věc. A právě proto mě vždy nesmírně rozčílí demagogická a zcela zcestná prohlášení, že to jsou jen
žoldáci, kteří jezdí na tyto a jiné nebezpečné mise především pro
peníze nebo z touhy po adrenalinu ve „hře na vojáky“. Nerozumím
přechytralému čecháčkovskému polemizování nad významem
účasti či neúčasti českých vojenských jednotek a jiných expertních
skupin na těchto aktivitách. Osobně jsem přesvědčen, že pomáhat
se má, a že svoboda a demokracie nejsou všude samozřejmostí
a společnost se o ně musí zasadit. Smysl misí vidím zcela jasně.
Jsem manžel a otec a není mi jedno, co se děje ani u nás, ani na
míle daleko za našimi humny. Navíc v dnešním globalizovaném
a přetechnizovaném světě je ono „na míle daleko“ velmi vágní.
Ale děsí mě komentáře pod články o smrti těchto tří odvážných,
či nemístné připomínky na sociálních sítích. Na vlastní oči vidím,
že mezi námi žijí lidé, kteří by nepomohli nikde a nikomu, a ještě
budou s chutí plivat na mrtvé.
Měl jsem tu velkou a smutnou čest být přítomen příletu armádního speciálu, který ve středu 8. 8. 2018 přistál v odpoledních hodinách na Starém letišti v pražské Ruzyni s ostatky těchto tří hrdinů. Byl jsem přítomen smutného přivítání rodinných příslušníků
se svými milovanými, které již nikdy neobejmou. Věřte, byl to neskutečně bolestný zážitek. A byl jsem i v následujících dnech, kdy
proběhly jednotlivé pohřby, tiše a v myšlenkách nejen s rodinami
zemřelých, ale se všemi žijícími a aktuálně sloužícími muži a ženami
na všech misích světa! A nahlas říkám: Všechna slova díků nestačí
na vyjádření pokory a poděkování za jejich odvahu, vojenskou čest
a vědomí každodenního rizika! A v životě platí, že odvaha je víc než
zbabělost..., a to nejen ve vojenských misích.
Jan Bartošek

26. 9. 2018

v zámeckém parku Dačice

--- inzerce ---
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od 18:30 h zápis běžců
od 19:30 h start běhu
Přijďte podpořit dobrou věc během, chůzí,
vlastním stylem a zažít něco nového.
Dobročinné startovné 150 Kč pro starší 18ti let.
Čelovky k zakoupení na místě.

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice

Programování robotů aneb od LEGA
k CNC
Moderní technologie jsou nedílnou
součástí našeho světa a škola má nezastupitelnou roli při jejich prosazování,
a to nejen ve vyučování, ale i v rámci mimovyučovacích aktivit. Automatizace
a robotika pomáhá výrobcům ve zvýšení
produktivity, kvality výrobků a bezpečnosti pracovníků. Kroužek programování
robotů LEGO Boost reaguje na požadavky
moderní doby a trhu. Zábavnou formou
chce podnítit zájem žáků nižšího gymnázia o programování, robotiku a automatizaci. V rámci projektu financovaného
z grantu THK RHYTHM AUTOMOTIVE
CZECH a. s. škola zakoupí pět robotů
LEGO Boost v celkové hodnotě 20.000
Kč a od září začne na gymnáziu fungovat
kroužek programování robotů.

Zájemci z řad žáků nižšího gymnázia se
budou tvůrčím způsobem seznamovat
se základy programování a robotiky. Žáci
vyššího gymnázia budou v kroužku aktivně pracovat jako jejich lektoři. Schůzky se
budou konat pravidelně každý týden a práce bude probíhat ve skupinách po třech až
pěti žácích. Každá skupina bude mít svého
robota. K programování a k bezdrátovému
ovládání robotů využijeme tablety iPad Air,
kterými je škola vybavena, a zdarma dostupné LEGO aplikace v češtině.
Milan Točík

Nové iPady pro učitele

Na prázdniny neodcházeli učitelé dačického gymnázia s prázdnou. Každý z jedenadvaceti pedagogů si na konci června
odnášel domů výslužku v podobě zbrusu
nového iPadu 2018 s velikostí paměti 128
GB a jemným retina displejem. Zařízení se
podařilo získat v rámci projektu Podpora
výuky s využitím ICT dotovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Tablety iPad nejsou na gymnáziu žádnou
novinkou. Nové modely učitelům v podstatě jen nahradily starší zařízení, s nimiž jsou
zvyklí pracovat. Novinku však představuje
příslušenství iPadů. Jedná se o obal s klávesnicí a zejména magické pero Apple Pencil, které jako skutečné pero umožňuje do
tabletu ručně zapisovat poznámky anebo
třeba kreslit. Nové aplikace pak mohou převést ručně psaný text přímo do dokumentu. Za zmínku stojí také funkce rozšířená
realita, díky které může učitel žákům promítnout např. v hodině biologie 3D model
lidské kostry přímo ve třídě. To by nebylo
možné uskutečnit bez vybavení učeben
apple tv – digitálním mediálním zařízením,
které přenáší obraz z tabletů na interaktivní tabuli. Dosud byla apple tv instalována
v pěti třídách. V novém školním roce se tímto zařízením podaří vybavit i zbývajících
devět učeben.
A za to patří velké díky především těmto
sponzorům: WALDVIERTLER SPARKASSE
BANK AG.; FCC Dačice, s.r.o.; CZECH CANADA s.r.o.; 2 ES, spol. s r.o.; CNC KOVO,
s.r.o.; Menzel Leutchen, s.r.o.
Petra Mašátová

ZUŠ Dačice – zahájení
školního roku
Vážení rodiče, milí žáci,
prázdniny pomalu končí a nový školní
rok se neúprosně blíží. Pevně věříme, že
jste si během dvou horkých letních měsíců
odpočinuli a načerpali energii ke zdárnému
startu do školního roku 2018/2019. Aby se
nový školní rok mohl úspěšně rozjet i na
naší škole, připomínáme některé důležité informace: v pondělí 3. září od devíti
hodin dopoledne je třeba přijít k nám do
školy, zapsat se do skupin kolektivní výuky
hudebního a výtvarného oboru a poté si
domluvit s jednotlivými vyučujícími výuku
hry na nástroj a sólového zpěvu. Termíny
předmětů Hudební nauka a Sborový zpěv
jsou již nyní zveřejněny na našich webových stránkách. Tam také najdete i informaci o přítomnosti učitelů v naší škole během
prvního zářijového týdne.

Všem našim mladým hudebníkům a výtvarníkům přejeme hezký zbytek prázdnin
a těšíme se na vás v novém školním roce!
Josef Mochar, ředitel školy

Výherkyně – křížovka
v Ledax novinách

Nové knížky v knihovně,
aneb co děláme, když nepůjčujeme
Co Vám přišlo nového? Tak tuto otázku slýcháme v půjčovně městské knihovny
téměř denně. Novinky ale do knihovny jen tak samy nepřichází.
Na knihy, časopisy a zvukové knihy gizovat. Pomocí počítačového systému si
máme roční rozpočet 290 000 Kč. Vychá- můžeme záznam o knize převzít z Národní
zející tituly sledujeme na webových strán- knihovny v Praze. Pokud ho ještě nemají,
kách jednotlivých nakladatelství. Většinu musíme knihu do systému vložit. Kniha se
knih nakupujeme z nakladatelství Eurome- tzv. katalogizuje podle mezinárodních kadia, Kosmas, Albatros a Alpress. V papíro- talogizačních pravidel. Každou knihu ještě
vé podobě odebíráme různé ediční plány orazítkujeme, osignujeme štítkem a dostaa časopis Knižní novinky. To vše je nutno ne kód. Nakonec ji obalíme do fólie.
podrobně prostudovat a vyhodnotit, zda
Snažíme se, aby cesta knihy ke čtenáři
je knížka pro knihovnu přínosem a jestli si byla co nejrychlejší. Nejpozději do 2 týdnů
najde svého čtenáře. Zároveň je třeba do- od objednání už je většinou lidem k dispoplňovat všechny obory, nekupovat pouze zici. Za rok 2017 jsme zakoupili 1226 svazků.
bestsellery.
Zároveň odebíráme několik desítek titulů
A jak probíhá zpracování knih? Knihy časopisů a nakupujeme i zvukové knihy.
vybalíme z balíku a zkontrolujeme podle Samozřejmě i toto všechno musíme zpradodacího listu. Abychom je mohli půjčit, covat a kontrolovat.
je třeba je zapsat do počítače – zkataloM. Pykalová a P. Albrechtová

Paní V. z DPS Dačice se stala výherkyní
slosované křížovky v Ledax novinách.
16. 8. 2018 jí byl předán dárkový koš
v hodnotě 500 Kč. Výherkyni gratulujeme.
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová,
Pečovatelská službu Ledax o.p.s.
středisko Dačice
Putovní výstava
Liga proti rakovině Praha
Dačice, Palackého náměstí
11. září 10:00 až 17:00 h
12. září 9:00 až 17:00 h
výstava, poradna a měření
základních zdravotních ukazatelů, ...
vstup i vyšetření zdrarma
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Dačický Domeček

--- inzerce ---

Léto sice ještě nekončí, ale s novým školním rokem přichází ten správný čas rozhodnout se, jak naložit s volným časem vašich dětí. Dům dětí a mládeže, prezentovaný jako dačický Domeček si pro Vás připravil i pro tento školní rok pestrou nabídku
zájmové činnosti, a to nejen pro děti.
Zápisy do jednotlivých zájmových
den tak foukalo, že jsme z bezpečnostních
kroužků budou probíhat od pondělí
důvodů nechtěli oheň rozdělávat. Ale to
10. 9. do pátku 14. 9. v odpoledních honás nemohlo zastavit a špekáčky z trouby
dinách. Přehled nabízených kroužků bude
byly výborné. Ze čtvrtka na pátek si všechdětem rozdán první školní den, dále pak
ny děti mohly vyzkoušet, jaké to je spát
bude k dispozici na webových stránkách:
mimo vlastní pelíšky a bez rodičů. Všichni
www.ddmjh.cz/dacice.
to zvládli na jedničku a už nás čekal jen záOKÉNKO DO DOMEČKU:
věrečný den.
O dětské pobytové tábory v Dolním RaV pátek přišlo velké finále v podobě hledíkově byl v letošním roce opět velký zádání pokladu, které bylo úspěšné. A pak
jem.
už jen závěrečný úklid, poslední společná
Na obou bězích vládlo sluníčko s mini- agent 007. Těšit se bude Jarka, ta nejpřísněj- vybíjená a hurá domů. Unavení, ale šťastní,
málními dešťovými přeháňkami, což umož- ší z celého tábora.
že jsme to zvládli a odnášíme si spoustu noNa přelomu prázdnin a začátkem srpna vých dovedností, zkušeností a zážitků.
nilo nadšeným vedoucím připravit pro děti
nejednu denní i noční hru. Ani letos nechy- proběhly dva běhy příměstských táborů,
Co se týče stravy, stejně jako loni jsme
běl táborák, spaní pod širákem, vědomost- které jsou určeny pro věkovou kategorii využili pohostinnosti Hotelu Stadion, jehož
ní a vytrvalostní hry, diskotéka, celodenní 6 - 10 let. Celkem se zúčastnilo 70 dětí provozovatelem je pan Pavel Janák. Opět
výlet a pro chvíle relaxace si děti mohly vy- a pořádně jsme si to užili. Kromě výtvar- jsme byli velice spokojeni jak s prostředím,
robit dáreček pro své blízké nebo se nechat ných činností, společných sportovních tak s jídly, která neměla chybu. Děkujeme
aktivit a soutěží nás čekalo mnoho jiných za vstřícnost a trpělivost, které se nám od
namasírovat od zkušených profesionálů.
Tábor pro malé děti se proměnil v plane- aktivit a program byl nastavený tak, aby si majitele a personálu dostalo.
tu Bimbuli, kterou obydleli malí SKŘÍTKOVÉ, v něm každé dítě mohlo najít to své.
Počasí nám přálo, i to vedro jsme ustáli
Po pondělním seznamování a zdobení se ctí, nikomu se nic nestalo, užili jsme si
o které se po celou dobu starali KRKOUNI
(vedoucí v plyšových oblečcích). Každý batůžků jsme odpoledne věnovali terčové- spoustu zábavy, odnášíme si nepřeberné
oddíl si nakreslil svá trička v barvě oddílu mu závodu v parku. Úterní dopoledne bylo množství nového a už teď se těšíme na příša k tomu získal i skřítkovskou čepičku, opět věnováno jeden týden ukázkové lekci na tí rok. Závěrem bych chtěla ještě poděkovat
v barvě svého oddílu. Dny ubíhaly jeden po střelnici, což byl zážitek nejen pro děti, ale všem vedoucím, kteří byli skvělí, obětaví
druhém a poslední den se opět neobešel i pro dospělé. Obrovský arzenál zbraní, kdy a bez nichž by se příměstský tábor nemohl
bez slziček dětí (vedoucí samozřejmě také si děti mohly potěžkat a osahat kteroukoliv uskutečnit. Dana, ta, co za to může.
tu slzičku utrousili, ale tak trochu to masko- z nich a následně střelba ze vzduchovky jisJaromíra Bačáková, DDM Dačice
tě potěšila každého. Tímto bych chtěla povali).
Na starší děti, vzhledem k jejich věku děkovat panu Vojtěchu Markovi za jeho čas
Dětské rybářské závody
čekal poněkud náročnější program. Děti a prostředky, které nám věnoval spolu se
V neděli 29. 7. 2018 se uskutečnil první
svou
kolegyní
a
za
bezproblémový
průběh
(celebrity) přijely na RADÍKOVSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL v limuzíně. Zde na ně čekali celé akce. Odpoledne jsme si odpočinuli ročník Dětských rybářských závodů v Dapořadatelé s pozvánkou na slavnostní gala- v kině, které nám skvělým výběrem filmů čicích na rybníku Nadýmáček – nesměl
samozřejmě chybět ani vodník, který byl
večer. Ani tady se nezapomínalo na běžné zpříjemnil pan Milan Krotký.
velkým překvapením pro děti. Za krásného
Středu
jsme
strávili
na
celodenním
výletě
táborové činnosti, které byly obohaceny
o natáčení reklam, jejichž zhlédnutí mělo v Telči. V Panském dvoře jsme absolvovali slunečného odpoledne závodilo 18 závodvelký úspěch. I tento běh velice rychle utekl hru Dračí strážci, jejíž část se odehrává v zá- níku při doprovodu rodičů. Velká gratulaa nadešel slavnostní GALAVEČER, na kte- meckém podzemí. Dozvěděli jsme se mno- ce patří vítězům závodu. Oceněni dárečky
rém byla všem celebritám předána soška ho zajímavostí o dracích a dokonce jsme si však byly všechny zúčastněné děti.
OSKARA s velkou ovací. Dámy si pro tento odnesli jeden exemplář jejich vejce. Z něho
účel ušily slavnostní róby a pánové si nama- se nám vylíhlo dračí miminko. Důležité
lovali své originální kravaty. Díky skvělým info pro všechny děti: během víkendu mu
vedoucím celý večer dostal punc oprav- narostla křídla a v pondělí dráček odlétl za
dovosti. Nic netrvá věčně a i letošní tábory svými. Odpoledne jsme navštívili záchranskončily. Mě nezbývá, než poděkovat všem nou stanici zvířat, kde se nám věnoval její
dětem za účast. Byly jste úžasní kamarádi, provozovatel pan Dvořák. I jemu musím
co nezkazí žádnou legraci, zkrátka príma poděkovat za poutavé vyprávění nejen
parta. Vedoucí tu nebudu jmenovat, proto- o zvířatech, ale také o kultuře Vikingů.
Čtvrtek je tradičně věnován odpolední
že jich bylo opravdu hodně. I letos se sešla
parta nadšenců, kteří se dokázali, možná diskotéce, která se uskutečňuje díky panu
Děkujeme všem sponzorům. Na organidíky svému věku, vcítit do dětské duše. Dali Lumíru Koutnému. Pan Koutný spolupracu- zaci této akce se podíleli Syrovátkovi, celé
do toho vše, někteří obětovali i svůj hlas je s DDM již 38. rokem a to vše jako dobro- této rodině patří velký dík.
a za to vše jim patří můj obdiv a poděková- volník. Za jeho aktivity bych mu na tomto
ní, které patří i naši milé zdravotnici, všem místě chtěla poděkovat, protože soustavná
Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích
kuchařkám i nočnímu hlídači, který nás dlouhodobá dobrovolná činnost s dětmi
uchránil před nočními nástrahami. Klobouk není v dnešní vůbec žádnou samozřejmosvyučování němčiny
dolů, před Vámi všemi. Doufám, že se opět tí. Lumíre, děkujeme. Po tanci následovalo
včetně přípravy na některé zkoušky
v příštím roce sejdeme. Tentokrát malé děti opékání špekáčků. Bohužel nám nepřálo
Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com
přivítá Hurvínek a starší partu James Bond, počasí - jeden den byly přeháňky a druhý
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Letní aktivity

Nová zářijová výstava v Městském muzeu a galerii Dačice.
Jednoduché počty, je to tak, když se v galerii muzea setkají dva výtvarníci. Jeden však vystavuje obrazy, především
počítačovou malbu, druhý sochy. Pavel Bezděčka se představí jako malíř a Pavel Toman jako sochař. Oba působí v současné době v Jihlavě. Pavel Bezděčka jako kurátor zoologických
sbírek Muzea Vysočiny v Jihlavě a PhDr. Pavel Toman je ředitelem Střední školy stavební v Jihlavě.
Přiblížit čtenářům prostřednictvím tohoto článku prvního z vystavujících,
Pavla Bezděčku, není vůbec
jednoduché. To je tak všestranně zaměřený člověk, že
jeho malba obrazů (zejména
computer painting, počítačová malba) je pouhým zrnkem
z jeho tvorby, činností, zájmů ... A tak vybírám z jeho vlastní charakteristiky: „Narodil jsem se v Praze v červenci 1952. Bydlel jsem v různých
destinacích, nejdéle v Olomouci (kde jsem prožil dětství a dospívání),
v Uherském Hradišti a v Jihlavě. Vzdělání jsem dosáhl nevýznamného
a lepší už to nebude. Nicméně jsem pracoval v mnoha profesích, například jako asistent ve veterinární nemocnici, geolog v uranovém dole,
zootechnik v zemědělském nákupu, školkař a lesní technik na polesí, vedoucí výcvikového střediska dřevorubců, asistent ve šlechtitelském výzkumáku, asistent v lesnickém výzkumáku, šéf výrobny krmiv, referent
okresního úřadu, zoolog ve státní ochraně přírody, kurátor zoologických sbírek a entomolog v muzeu. Za zmínku snad stojí i řada pracovních dohod se třemi univerzitami, ale také jsem se uplatnil jako dělník,
zahradník, uklízečka a noční hlídač, což nijak nebránilo mému členství
v několika vědeckých společnostech a v několika redakčních radách.
K mým základním zájmům patří zoologie bezobratlých, cestování, fotografování, kresba, malování, psaní pro děti i dospělé. Zoologii a kreslení se věnuji od dětství. Psaní, fotografování či malování od puberty
a počítačové malbě teprve pár let. Jsem členem Spolku výtvarných
umělců Vysočiny. Jsem zapsán v Národním registru profesionálních
výtvarných umělců a designérů České republiky. Jsem členem surrealistické skupiny Stir up.“
A já chci na závěr podotknout, že uskutečnil několik desítek výstav fotografií a obrazů samostatných i kolektivních, pořádá řadu
přednášek na témata přírodovědná, ale i cestování, pořádá autorská čtení ze své tvorby – básní, povídek, fejetonů, pohádek, bajek.
Jeho publikační činnost je přímo neskutečná a počet vydaných
knih a příspěvků a článků do odborných časopisů též. Určitě se během příštího období setkáme s Pavlem Bezdečkou u nás v muzeu
i při některé z jeho cestovatelských nebo přírodovědných přednášek. Nyní vás zveme na prohlídku jeho obrazů.
Druhý z autorů, sochař Pavel Toman, pracuje především se
dřevem. Tematicky se Pavel Toman ve své tvorbě pohybuje především ve třech oblastech: první je ztvárnění tak říkajíc „vesmírných
témat“, jako je vznik života, nekonečnost prostoru, postavení Země
ve vesmíru, případně pocity ohrožení života na Zemi. Dalším okruhem tvorby autora je zachycení působení přírodních živlů, především větru a moře. U těchto objektů je potom dřevo nejčastěji
kombinováno s přírodním kamenem nebo korálem. Třetím okruhem je zachycení emočních stavů, jako je vášeň, trýzeň, a také stavů absolutního uvolnění v prostoru, plynutí v čase. Pavel Toman
vystavuje samostatně či kolektivně již od roku 1998 a je zastoupen
v soukromých sbírkách u nás, ale i v Německu, Francii a Belgii.
Slavnostní zahájení obou výstav proběhne v sobotu 8. září
2018 od 16 hodin. K výstavám promluví samotní autoři. Určitě bude velmi zajímavé hudební vystoupení. Na didgeridoo
(původní dechový nástroj australských domorodců) zahraje
Miroslav Eisenvort. Jste srdečně zváni.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Svaz tělesně postižených Dačice i o prázdninách pro své
členy pořádá zájezdy a výlety. Mnoho našich členů navštívilo
divadelní festival Dačická kostka, který se konal na nádvoří
zámku.
Další výlet osobními auty jsme uskutečnili na zámek Dobrohoř,
kde jsme si prohlédli výstavu obrazů. Pak jsme se vydali na cestu
pohraničím, zde jsme podle mapy hledali zaniklé vesnice jak u nás
tak v Rakousku.
Další výlet byl začátkem měsíce do Kladrub a do skanzenu Betlém Hlinsko. Ve středu 8. srpna jsme za krásného počasí vyrazili.
Cesta nám rychle utíkala, jen těch objížděk kdyby bylo méně. Do
Kladrub jsme dojeli před 11. hodinou. Přivítal nás nádherně opravený areál hřebčína. Paní průvodkyně nás nejprve provedla muzeem
a kočárkárnou. Je to krása, tak zrenovované kočáry vidět. Tyto kočáry se používají jak na oslavy, tak i na sportovní dění. Po prohlídce jsme šli do stájí, kde jsme viděli krásná hříbata, klisny a národní
klenot proslulé Kladrubské hřebce. Mají nevyčíslitelnou hodnotu.
Odpoledne jsme odjeli do skanzenu Betlém u Hlinska. Zde jsme
si prohlédli malé roubené domky, ve kterých je expozice starých
horáckých řemesel. Jako je třeba tkalcovská dílna, pilnikářství a jiná
řemesla. Pak už nás čekala jenom cesta domů. Všech 52 našich členů bylo spokojeno a mají na tento výlet hezké vzpomínky.
Další akce pro naše členy byla návštěva Dačické řežby a Kovářských dnů Pod Lipkami. Bylo zajímavé se dívat jak z kusu dřeva
nebo železa vznikají krásné sochy a výrobky. Naši členové ještě navštívili hudební festival Country fest v zámeckém parku.
V měsíci září vás zveme na koupání do plaveckého areálu Laguna
Třebíč a třídenní zájezd na Šumavu. Dále pak na besedu s vrchní sestrou záchranné služby v Pečovatelském domě. Datum a čas upřesníme. Těšíme se na vaši návštěvu.
František Stejskal,
předseda organizace
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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 řa d í m e m e z i
nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu.
Hledáme do našeho týmu:

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

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.
14
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Kontakt:
Tel.: 384 456 262

www.dacice.cz

A-tým fotbalistů TJ Centropen
Dačice pro sezonu 2018/2019

Dačická 14
28. ročník
15. závod Běžce Vysočiny 2018
Dačice rybník Peráček - pátek 14. září 2018

Zleva stojí: Karel Cech (vedoucí týmu), Miroslav Mikšíček (kustod,
zdravotník), Milan Točík (předseda oddílu), Jan Koňák, David Křivánek, František Benda, Vojtěch Kněžínek, Ondřej Beníček, Tomáš
Ferdan (asistent trenéra), Matěj Votava, Daniel Točík, Štěpán Smejkal, Ondřej Svoboda, Pavel Dedič, Pavel Beníček (sportovní manažer), Jaroslav Němec (trenér dorostu)
Zleva sedí: Tomáš Cettl, Jakub Chyška, Šimon Hric, Marek Šimánek, Richard Máša, Matěj Distel, Jan Beneš (hrající trenér), Václav
Zejda
Na snímku chybí: Michal Krtek, Josef Brtník, Miroslav Diviš, Dominik Pacek
Rozpis domácích zápasů:
Den

Datum

Zápas - Soupeř

Zač.

Ne

02. 09. 2018

Dačice - Sezimovo Ústí

13:30

So

15. 09. 2018

Dačice - Lišov

10:00

So

29. 09. 2018

Dačice - Ševětín

10:00

So

13. 10. 2018

Dačice - Chýnov

10:00

So

27. 10. 2018

Dačice - Milevsko B

10:00

So

10. 11. 2018

Dačice - Planá n/L.

10:00

Milan Točík, předseda oddílu

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice bude zahajovat další ročník
výuky stolního tenisu pro mladé hráče, kteří mají zájem o tuto pěknou hru a později též reprezentovat město Dačice v mistrovských
soutěžích. Zahájení nového ročníku bude 18. 9. 2018 v 18:00 h
v herně Katolického domu. Začínající hráči si s sebou přinesou pálku, míček a sportovní obuv.
Oddíl stolního tenisu dále oznamuje, že v době tréninku
závodních hráčů (středa od 18:30 do 20:30 h a neděle od 9:30 do
11:30 h) umožní rekreačním hráčům zahrát si stolní tenis v herně
Katolického domu.
Zdeněk Havlík

TEL. 732 170 454, sběratel

Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
IČ: 00246476
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KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE
S NÁPISY PIVOVARŮ

pořadatel: Sdružení běžců Dačic, Běžec Vysočiny
start mládež: 17:10 a 17:35 h
hlavní závod: 17:30 h – hráz rybníka Peráček
startují:
•
Muži, veteráni 40, 50, 60, 70 - 13,2 km
•
Junioři - 13,2 km
•
Ženy, veteránky 35, 45, juniorky – 9, 4 km
•
Dorostenci, dorostenky – 4 km
•
Žáci, žákyně 10/11, 12/13, 14/15 – 2 km
•
Žáci, žákyně 7/9 – 600 m
•
Chlapci, dívky 4/6 – 200 m
•
Příchozí muži, ženy – 4 km
Ceny: věcné pro první tři v kat., peněžitá 3000 Kč za překonání
TR mužů
Trať: obrátková s obrátkovým okruhem - polní a lesní cesty, asfalt
14 %, ženy se zkráceným obrátkovým okruhem
Mládež 10 – 17 let – obrátkové po hlavní trati
Mládež do 9 let - okruhy v okolí rybníku Peráček po nezpevněných cestách

Tenisový kemp mládeže
2018 Dačice

Termín našeho kempu jsme zvolili jako vyvrcholení našeho již
několikaměsíčního snažení. Každý den od 14:30 – 17:00 h v době
od 18. 6. – 22. 6. se připravovalo intenzivně 12 dětí, které byly rozděleny do dvou skupin na pokročilejší a začátečníky. Po celý týden
nám přálo počasí, až na závěr týdne bylo chladno a větrno. Poslední den jsme proto trénink o něco zkrátili a přemístili se na kuželnu
k panu „Baloo“ Kučerovi, kde byly předány diplomy všem účastníkům včetně malého občerstvení. I v dalších týdnech po tomto kempu se pravidelně každý týden scházíme v úterý o 14:30 – 16:30 h
na našich kurtech. Takto budeme pokračovat podle počasí i v září
a říjnu. Na zimní období už máme příslib alespoň dvou hodin týdně, a to v pondělí ve sportovní hale.
Od počátku roku, kdy jsme s našimi tréninky začali, se úroveň
hry našich svěřenců neustále zlepšuje a zvláště těch, kteří již nějaký
sport v našem TJ provozují.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Městskému úřadu Dačice za
podporu a věříme do budoucna v další spolupráci.
Za celý tým – Petr „Muf“ Musil a Jarda Solař

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Kdy: 8. 9. 2018 od 14 do 17 hodin
Kde: Skautská klubovna Dačice
Přijďte strávit sobotní odpoledne s dačickými skauty. Seznámíte se s činností Junáka
Dačice a vyzkoušíte si několik zajímavých
dovedností. Přibíráme děti od 8 let výše.
V případě dotazů pište na:
oddilovyvedouci@seznam.cz
Za Junák - český skaut, přístav Dačice, z. s. Klára Choutková

periodický tisk územně správního celku
Vychází 1 x měsíčně v nákladu 3150 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
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vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Kulturní dům Beseda
15. září, sobota, 19:30 h
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Divadelní představení
Vstupné 300/270/240 Kč
KD Beseda, Dačice
16. září, neděle, 19:00 h
KRAJANKA
Dechová hudba - pořad k výročí 100 let Československa s písněmi Vladimíra Fuky
Vstupné 100 Kč, sleva na SeniorPas a ZTP,
stolová úprava, bez místenek
KD Beseda, Dačice
1. října, pondělí, 18:00 h
VESELÁ TROJKA
Vstupné 250/200/100 Kč
KD Beseda, Dačice

Kino Beseda
7. září, pátek, 19:00 h
CHATA NA PRODEJ, tragikomedie, 2D
česky, vstupné 100 Kč
9. září, neděle, 19:00 h
JAN PALACH, drama, 2D
česky, vstupné 100 Kč
12. září, středa, 19:00 h
NICO 1988, drama, 2D
čes. titulky, vstupné 100 Kč (členové FK 70 Kč)
14. září, pátek, 19:00 h
KRYŠTŮFEK ROBIN, dobrodružný, 2D
české titulky, vstupné 110 Kč
16. září, neděle, 19:00 h
VŠECHNO BUDE, drama, 2D
česky, vstupné 110 Kč
19. září, středa, 10:00 h
VĚČNĚ TVÁ NĚVĚRNÁ, komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč
21. září, pátek, 19:00 h
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
23. září, neděle, 19:00 h
SESTRA, thriller/horor, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč
26. září, čtvrtek, 19:00 h
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
30. září, neděle, 17:00 h
MALÁ ČARODĚJNICE, pohádka, 2D
český dabing, vstupné 90/110 Kč

Městské muzeum a galerie
do 2. září
Ten sbírá to a my zas tohle potřetí
Neobyčejné pohledy na obyčejné věci
8. září do 14. října 2018
1 + 1 = 2 Pavel Bezděčka – obrazy, Pavel
Toman – sochy
Slavnostní zahájení výstavy v sobotu 8. září
v 16:00 h. Hudební doprovod na didgeridoo
Miroslav Eisenvort
8. září až 14. října 2018
Ohlédnutí za létem
Fotografie Adriany May
Výstavní chodba
8. a 9. září 2018
Dny evropského kulturního dědictví
Volný vstup do muzea
30. září, neděle, 8:30 h
Výlet za památkami do J. Hradce
Odjezd autobusem z Havlíčkova náměstí
v Dačicích v 8:30 h, návrat do 17:00 h. Přihlášky: kucerova@muzeumdacice.cz, 772 012 146
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00 h a 13:00 - 16:00

Rytířské souboje

zábavné tématické dětské odpoledne
plné rytířských her
a soutěží,
Akce se koná 2. 9. 2018
ve 14:00 h
na zahradě bývalé školy
v Dolních Němčicích.
Akci pořádá Tvořílek
a SDH Dolní Němčice

Katolický dům
a RC Křižovatka

od 4. září každé ÚT 16:00 – 17:00 h
Káčko S - Sportovní aktivity pro školáky –
míčové hry, štafety, lezecká stěna, senamování s různými sporty, … (sál)
od 6. září každé PO a ČT 8:00 - 11:30 h
Dopoledníček – klubík pro rodiče s dětmi
Přijďte si zahrát do hezké herny, tvořit, zpívat,
sdílet starosti a radosti spojené s péčí o děti!
(v herně ve 2. patře)
18. září, úterý, 17:00 h
Jak poznat poruchy učení
Beseda se speciální pedagožkou Mgr. Danou
Vláčilovou. Praktické rady a odpovědi na
dotazy.
19. září, středa, 16:00 - 17:30 h
Káčko - informační schůzka
Pohybové, hudební a výtvarné aktivity pro
malé děti s rodiči, v klubovně (2. patro)
Dny zdraví 2018 - sport pro veřejnost
Cvičení pro zdraví - prvky aerobiku, posilování,
strečink, středy 5., 12., 19. a 26. září, 17:30 – 18:30 h
Stolní tenis
středy 5., 12., 19. a 26. září 18:30 – 20:30 h
neděle 9., 16., 23., a 30. září 9:30 – 11:30 h
Badminton - neděle 16. září, 15:30 až 17:00
Lezecká stěna (Bouldering) - neděle 16. září,
15:30 až 17:00 h
Připravujeme:
TANEČNÍ pro znovuzačínající a mírně pokročilé - 6 dvouhodinových lekcí pod vedením
manželů Horníkových z Telče, vždy v neděli od
19:00 h, první lekce 21. 10. 2018.
Přihlášky a další informace: petrkrizek@centum.cz, tel. 604 161 135.

Dny evropského dědictví 2018 v Dačicích
8. - 9. září
Městské muzeum a galerie
8. a 9. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
Výstava: 1 +1 = 2 a Ohlédnutí za létem
•
Státní zámek Dačice
•
Věž kostela sv. Vavřince
8. září 10:00 - 13:00 h a 14:00 – 17:00 h
9. září 13:00 - 17:00 h
Vstupné: dobrovolné

Kostel sv. Vavřince
8. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
9. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
•
Klášterní kostel sv. Antonína
Paduánského
8. a 9. září 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma

--- inzerce ---
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Marie Pokorná
tel.: 606 437 042

--- inzerce ---

Koupím chvojí - okrasné tůje,
smrku stříbrného
a ostatní chvojí

