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Jak to vidím aneb dačické sociálno
Sociální cítění, sociální chování, sociální podpora, sociální věci. Je spousta oblastí lidského života, které mají přídavné jméno sociální. Je to proto, že člověk je živočich společenský, žijící ve skupině ať už té nejbližší, kterou je rodina, nebo širší, což je
obec (v našem případě město Dačice), případně stát. Být sociální, znamená podle mého to, že jsme ochotní starat se o ty, co se
z nějakých důvodů nedokáží (ne nechtějí) úplně postarat sami o sebe.
První, kdo se má vždy
postarat je rodina, když
to ta nezvládá, nastupují různé organizace, kterým se převážně říká neziskové. Naše město má
díky své velikosti a díky
tomu, že se tu v podstatě všichni známe, velkou výhodu. U nás
víme, jak jsou peníze, které na sociální věci
vynakládáme, použity. A tak zatím co stát,
případně kraj určuje kolik peněz, na kterou
službu dá, například podle počtu obyvatel,
u nás platíme za skutečně vykonanou práci. Proto při poskytování peněz na harm
reduction (snižování poškození drogami
u jejich uživatelů) platíme za to, že ten, kdo
tuto službu poskytuje, dokáže přesvědčit
drogově závislé, aby s ním spolupracovali,
aby se léčili, aby se nechali testovat na na-

kažlivé nemoci, nebo aby mu odevzdávali
použité injekce. Chráníme tak ostatní a díky
tomuto přístupu v Dačicích téměř nenajdete povalující se stříkačky.
U pečovatelské služby a osobní asistence pak přispíváme financemi tomu, koho
si ten, kdo tuto službu potřebuje, vybere a podle toho jakou částku je ochotný
zaplatit. Když přispíváme na sociálně terapeutickou dílnu, víme, že ji navštěvuje
patnáct lidí z Dačic. Když jsme přispěli na
zajištění mobilní hospicové péče, víme,
že tato nelehká, ale velmi důležitá služba
určená nevyléčitelně nemocným, umírajícím osobám a jejich blízkým, kteří je
v závěru života provázejí, byla poskytnuta
deseti Dačickým. Vždy když rozhodujeme
o tom, jakého žadatele o finance podpořit, chceme konkrétní údaje o tom, kolika
občanům Dačic byla služba poskytována.

Dlouhodobě se vyhýbáme tomu, abychom
dávali peníze „neziskovkám“ které neprokáží, komu vlastně služby poskytují. Každý
rok jsou v rozpočtu města určeny peníze na
podporu služeb pro Dačické, kteří se bez
naší pomoci neobejdou. V letošním roce je
to více než 1,8 milionu korun. Bohužel my
ze strany státu takovou podporu necítíme.
Pro letošek potřebujeme k zajištění sociální
agendy, kterou obstaráváme za stát, okolo
milionu korun a v této chvíli máme od státu
přislíbeno 250 tisíc s tím, že zbytek máme
doplatit z rozpočtu města.
Jsem toho názoru, že Dačice jsou v podstatě taková širší rodina a měli bychom
se tak i k sobě navzájem chovat. Proto je
správné, aby peníze Dačic sloužily především našim lidem a ne abychom sponzorovali to, co si stát vymyslel.
Karel Macků, starosta

Den Země 2019
V areálu Jockey Clubu Malý Pěčín se v sobotu 27. 4. 2019 již tradičně konal Den Země, který byl opět ve spolupráci se Zdravým městem Dačice a MA21. Během celého odpoledne bylo možné vidět bohatý program ukázek nejrůznějšího využití koní.
Členové JCMP si pro veřejnost připravili ukázku jezdeckého umění, skoků ve volnosti a komentovanou přehlídku plemen. Dále jsme mohli zhlédnout ukázku přirozené komunikace,
westernového ježdění či jízdy v dámském sedle.
Po celé odpoledne si veřejnost mohla prohlédnout prostory stáje, Zookoutek a malou výstavu
zemědělské techniky. Zábavné odpoledne bylo
zpestřeno možností jízdy na koni či v kočáře a nechyběla ani bohatá tombola. Velké díky za pomoc
při realizaci akce patří našim stálicím v občerstvení a moderování, členkám Zdravého města Dačice
a MA21, rodičům našich členů a všem, co byť jen malou měrou
pomohli ke zdárnému průběhu celého dne. Počasí nám přálo

a akce proběhla dle představ organizátorů.
Ilona Brabencová, koordinátorka Zdravého města Dačice
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Slovo místostarostky
Letošní konec dubna a začátek května byl velice proměnlivý a taky občas i dosti chladný, přesto se nakonec povedlo všechny
plánované akce organizované pod hlavičkou Zdravého města uskutečnit a i počasí bylo nakonec většinou příznivé.
Poslední dubnovou sobotu jsme oslavili Den
Země již tradičně v Jockey clubu v Malém Pěčíně. Jako již poněkolikáté,
bylo vše dobře připraveno organizátory a návštěvníci mohli vidět jezdecké umění členů oddílu, prohlédnout si malý zookoutek
a strávit tak příjemné odpoledne. Děti si
také mohly zasoutěžit na překážkové dráze,
ale největší atrakce byla zatloukání hřebíků
do velkého smrkového pařezu.
A hned prvního máje se na stejném místě
konal „Osminohý běh“, což byl běh na trase v délce necelé čtyři kilometry. Soutěžilo
se v týmech buď jedno dítě, jeden dospělý
a kůň nebo jedno dítě, jeden dospělý a pes.
Celkem bylo vytvořeno šest týmů s koňmi
a osm týmu se psy. Po cestě soutěžící museli plnit úkoly na čtyřech stanovištích. Byla to
velice povedená akce a vlastně nebylo důležité kdo vyhrál, protože vítězi byli všichni účastníci, kteří trasu uběhli nebo prošli

a splnili všechny úkoly.
Druhou sobotu v měsíci květnu se konaly
již také tradiční farmářské a řemeslné trhy
v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí.
Opět jsme měli velkou obavu o počasí, ale
to nakonec nezklamalo a téměř po celou
dobu bylo velmi příjemně, pršet začalo až
kolem poledne. Zde je na místě vyslovit
velké poděkování paní Iloně Brabencové,
koordinátorce Zdravého města, které se
povedlo oslovit velký počet prodejců a ti
i přes nestálost počasí téměř všichni přijeli.
Sortiment nabízených produktů byl opravdu rozmanitý a odměnou nám byl velký počet návštěvníků a kupujících. Ve spodní části náměstí ještě souběžně probíhala oslava
Dne Země s firmou FCC a zde si hlavně děti
mohly vyzkoušet pohybové soutěže a vše
se točilo kolem třídění a sběru komunálního odpadu.
Ve stejný den se v zámeckém parku konal
druhý ročník férové snídaně na připomenutí Dne Fairtrade, který se slaví vždy druhou
květnovou sobotu. Připomínáme si tímto,

že ne ve všech zemích se žije tak dobře
jako u nás a ne všichni producenti potravin
i pracovníci, dostávají za svou práci řádně
zaplaceno. Většina účastníku si přinesla
svoje potraviny a podělila se s ostatními. Za
Zdravé město jsme nabízeli doma upečené
buchty a koláče, které upekli naši seniorští
dobrovolníci a ti se také postarali o zdárný
průběh celé snídaně. Nabízeli jsme také
skutečnou fairtrade kávu. Divadelní studio
Tyláček si pod vedením paní Jahelkové připravilo hrané pásmo na téma „Jak se snídá
v jiných zemích“. Země, o které se zrovna
mluvilo, byla znázorněna státní vlaječkou
a diváci si oživili vlajky našich okolních států.
Moc děkujeme paní kastelánce Dvořákové za poskytnutí prostor na snídani i za
zázemí a pomoc při organizaci.
Velmi nás těší dobrá návštěvnost občanů nejenom dačických a jsme rádi,
že i při organizaci dokážeme vzájemně
spolupracovat a daří se nám zapojovat
dobrovolníky, místní spolky a organizace.
Kateřina Marková, místostarostka

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

Zastupitelstvo města
se sejde na svém 5. zasedání 12. 6. 2019
v hlavním sále KD Beseda; hlavním bodem programu bude schválení závěrečného účtu za rok 2018.
Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném 24. 4. 2019 mimo jiné:
• schválilo žádost o dotaci na zateplení
domu č. 162 v ul. Tř. 9. května v rámci Integrovaného operačního programu,
• schválilo poskytnutí dotace společnosti
Sdílení o. p. s. Telč ve výši 80.000 Kč na
zajištění mobilní hospicové péče v roce
2019 pro občany Dačic a občany na části
území ORP Dačice,
• schválilo poskytnutí dotace zapsanému
ústavu Otevřená OKNA se sídlem v Jindřichově Hradci ve výši 200.000 Kč na
provoz sociálně terapeutické dílny „Dačické Okénko“ v roce 2019,
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 68.000 Kč
pro Karmel Matky Boží na obnovu kulturní památky v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019,
• schválilo plán obnovy kanalizací na období 2019 – 2028,
• schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v katastrálním
území Bílkov s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových; pozemek
bude využit ke stavbě cyklostezky,
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• schválilo majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací Malý Pěčín
– Velký Pěčín se soukromými vlastníky.
Rada města na své 15. schůzi konané
25. 4. 2019 mimo jiné:
• vzala na vědomí Zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků města
Dačice a odboru vnitřních věcí Městského úřadu Dačice na úseku zákona o přestupcích za rok 2018 a Zprávu o činnosti
Městské policie Dačice za rok 2018,
• schválila rozpočtové opatření č. 6/2019
v těchto objemech: příjmy 1.259.340,00
Kč, výdaje 1.259.340,00 Kč, financování
0,00 Kč,
• vzala se souhlasem na vědomí informační zprávu o vývoji odpadového hospodářství města v roce 2018,
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 10. 2018 se
společností SETO, spol. s r. o. na akci „Přeložka VO – Dolní Němčice“, kterým se
prodlužuje termín pro dokončení díla do
30. 11. 2019,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností DRYMAT.CZ
s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 3.214.411 Kč bez DPH a s termínem
dokončení realizace akce do 30. 11. 2019,
• vzala se souhlasem na vědomí informaci
o výsledku veřejných schůzí v místních

částech města Dačice konaných v roce
2019.
Rada města na své 16. schůzi konané
7. 5. 2019 mimo jiné:
• vzala se souhlasem na vědomí zápis
z 2. schůze Komise sociální Dačice, která
se konala dne 24. 4. 2019,
• schválila v kompetenci valné hromady
zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok 2018; hospodářský výsledek za rok 2018, tj. zisk ve
výši 1.141.329,67 Kč, bude převeden na
kalamitní fond,
• schválila v kompetenci valné hromady řádnou účetní uzávěrku společnosti
Technické služby Dačice s. r. o. za rok
2018; hospodářský výsledek za rok 2018,
tj. zisk ve výši 464.453,42 Kč, bude převeden na účet Fond výstavby a údržby
majetku,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Místní komunikace k RD, Borek u Dačic“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem společností SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 1.127.755,91 Kč
bez DPH,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Oprava chodníků v Máchově
ulici“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
• pověřila s okamžitou platností člena za-
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stupitelstva města Dačice Bc. Miloše Nováka prováděním občanských sňatků,
• schválila rozpočtové opatření č. 7/2019
v těchto objemech: příjmy 272.865,00
Kč, výdaje 272.865,00 Kč, financování
0,00 Kč,
• vzala na vědomí výsledek hospodaření
města za I. čtvrtletí roku 2019: přebytek
rozpočtu ve výši 16.040.946,77 Kč, financování celkem ve výši -16.040.946,77
Kč, z toho: splátky jistin přijatých úvěrů
a půjček -583.500,00 Kč, změnu stavu
prostředků na účtech -14.871.781,58 Kč,
operace, které nejsou Příjmy/Výdaje
-585.665,19 Kč,
• schválila vyvěšení moravské vlajky na
budově radnice v Dačicích dne 5. července 2019.

1. 6.

Blahopřání
Na konci dubna
oslavil krásné osmdesáté narozeniny MUDr.
Jaroslav Říčánek z Malého Pěčína. Za celou
obec mu zástupci občanské komise popřáli
pevné zdraví, mnoho
štěstí, spoustu radosti z vnoučat a ještě
hodně pracovních úspěchů. Blahopřejeme.
Ludmila Norbertová, kronikářka

Výzva pro neziskové organizace
Dačic a místních částí
Připravujeme Veletrh volnočasových aktivit dne 7. 9. 2019
Vystavovat mohou všechny neziskové organizace z Dačic a místních částí.
Veřejnosti představíte svoji činnost a současně můžete udělat
nábor nových členů.
K účasti se hlaste do 14. 6. 2019 na tel. č.: 702 003 956 nebo
e-mail: zdravemesto@dacice.cz, kde se též dozvíte bližší informace.

Zubní pohotovost
sobota

Matoušková Soňa

Studentská 286, Strmilov

384 392 311

2. 6.

neděle

Med Karel

Denisova 352, J. Hradec II

731 765 664

8. 6.

sobota

Musilová Hana

Na Příkopech 75, Dačice

384 420 638

9. 6.

neděle

Myšák Jaroslav

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

15. 6.

sobota

Kovář - Matejová

Horní náměstí 516, Slavonice

384 396 167

16. 6.

neděle

Perničková Veronika

Třída 9. května 161, Dačice

388 440 640

22. 6.

sobota

Plucarová Marie

Denisova 352/II, J. Hradec

384 361 524

23. 6.

neděle

Pokorná Dana

Pístinská 272,
Stráž nad Nežárkou

384 389 329

29. 6.

sobota

Pokorný Luboš

sídl. Vajgar 724/III, J. Hradec

384 322 081

30. 6.

neděle

Kubásek Ivan

Otín 58, J. Hradec

384 320 005

Začíná osmý ročník Rozkvetlých Dačic
Město Dačice vyhlašuje další ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkónů, teras, lodžií, předzahrádek
či okolí domu. Soutěž bude probíhat od 1. června do 31. srpna. Výsledky budou vyhlášeny nejpozději do 30. září 2019.
Na výherce v každé kategorii čekají poukázky na odběr zahradnického zboží a potřeb v hodnotě: 1. místo 1.500 Kč, 2. místo
1.000 Kč a 3. místo 500 Kč.

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

Soutěžíme v kategoriích:
• rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
• rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
• úprava předzahrádky/okolí domu

Ze soutěžních pravidel: soutěží obyvatelé Dačic a místních částí, květinová výzdoba musí být viditelná z veřejně přístupných
míst, soutěžící doručí vyplněnou přihlášku
na Infocentrum Dačice nebo ji zašle elektronicky na kultura@dacice.cz. V průběhu
soutěže je možné poslat max. 3 fotografie
dokumentující květinovou výzdobu. Hodnotí se barevnost, nápaditost a estetické
hledisko.
Úplné znění pravidel je k dispozici na
městském webu nebo na Infocentru Dačice, a to společně s přihláškou. Zasílané
fotografie budou zveřejněny na webových
stránkách města, jména výherců budou po
skončení soutěže uvedena v informačních
médiích města Dačice.
V případě, že zájemce o soutěž nemá

sám možnost pořídit a odeslat fotografie,
stačí zavolat na tel. č. 384 401 275 nebo
384 401 289, rádi za vámi s fotoaparátem
přijedeme.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

"

"

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

Přihláška do soutěže Rozkvetlé Dačice 2019

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

Svým podpisem dávám městu Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO 00246476, souhlas
se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce za účelem organizování této
soutěže a k případnému uveřejnění mého jména a příjmení v tisku a internetových stránkách
města Dačice ve spojitosti s touto soutěží. Souhlas uděluji na dobu trvání soutěže a na dobu
1 roku od jejího ukončení a jsem oprávněn/a ho kdykoli odvolat.
V Dačicích dne…………………………….

podpis …………………………………
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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 2017-2022 na
facebooku, která má k datu uzávěrky
tohoto vydání již 473 členů.
PLÁNUJEME:
Doplnění vybavení dětských hřišť
Workoutové hřiště – výměna povrchu
na hřišti nad rybníkem Vražda
Výstavba workoutového hřiště - u starých paneláků
REALIZUJEME:
Rekonstrukce ulice Za Lávkami v Dačicích - jedná se o kompletní rekonstrukci,
navazující na nově budované parkoviště
v rámci výstavby MŠ Za Lávkami - komunikace, vodovod, kanalizace, veřejné
osvětlení, trubky HDPE. Rada města schválila na základě výsledků výběrového řízení
uzavření smlouvy na rekonstrukci s firmou Jindřichohradecké montáže s.r.o. za
cenu 4.804.094,98 Kč bez DPH. Ve čtvrtek
16. dubna bylo předáno staveniště. Realizace projektu proběhne v červnu až srpnu.
Přístavba knihovny v Dačicích - cílem
projektu je rozšíření stávajícího objektu
Kninovny Matěje Mikšíčka, a tím zajištění dostatečného prostoru pro nabídku
knih, přednáškovou a komunitní činnost.
Rada města schválila uzavření smlouvy se
společností DRYMAT.CZ s.r.o. Rabštejnská
Lhota za cenu ve výši 3.214.411 Kč bez DPH
s termínem dokončení 30. 11. 2019. Od
poloviny května proto probíhá stěhování
knih do náhradních prostor v tzv. Kapetově
domě na Palackého nám. 62/I - bývalá ČSOB
vedle Městské policie. Zde zahájí knihovna
svůj dočasný provoz od 12. června.
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích - projektem se řeší přístavba
nové budovy a půdní vestavba stávající
budovy ZŠ Komenského v Dačicích. Přístavbou mimo jiné dojde ke zřízení bezbariérového přístupu do školy, a to jak ve vlastní
přístavbě, tak téměř celé stávající budově.
Projektem bude řešena i zeleň v okolí budovy. Stavbu provádí firma STARKON a.s.
DOKONČILI JSME:
Mobilní pódium se zastřešením – díky
pořízení podia dojde k úsporám za jeho
pronájem na akce pořádané městem. Jedná se o mobilní pódium o rozměrech 8 x 6
metrů umožňující rychlé sestavení. Formát
podesty 2 x 1 m, vzájemná fixace desek systémem pero-drážka, protiskluzové provedení, použitelnost indoor-outdoor. Smlouva byla uzavřena s dodavatelem BIERZA
TOMÁŠ za kupní cenu 961.200 Kč bez DPH.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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Letní soutěž s první kostkou cukru
6. března 2019 vyšla nová poštovní známka s námětem vynálezů. Tentokrát je
tím vynálezem kostkový cukr. Autorem známky je český výtvarník a básník Jiří Slíva.
A právě k této poštovní známce se váže naše
letní soutěž.
Zašlete na adresu našeho infocentra pohled
z výletu nebo dovolené z kteréhokoliv místa
v České republice a nezapomeňte nalepit známku
s kostkou cukru, kterou zakoupíte na poště
nebo na infocentru v Dačicích. Připojte své
jméno, příjmení a e-mailovou adresu, abychom vás mohli v případě výhry kontaktovat.
Ze zaslaných pohledů vylosujeme v pátek 27. 9. 2019 na Světový den cestovního
ruchu tři výherce, kteří od nás získají hod-

notné ceny.
Pohledy můžete zasílat od 1. 6. do 15. 9.
2019 na adresu: Infocentrum Dačice, Palackého náměstí 1, 380 01 Dačice.
Na pozdravy z vašich dovolených se těší
Infocentrum Dačice.
Zasláním pohledu s vašimi osobními údaji
souhlasíte s jejich zpracováním, tj. e-mailové adresy, jména a příjmení a zveřejněním
jména a příjmení v Dačickém zpravodaji
a na webu www.dacice.cz, popřípadě Facebooku. Další informace ke zpracování vašich
osobních údajů naleznete na www.dacice.cz/
GDPR. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
podmínek soutěže.
Zdeňka Králíková, odbor kultury
a cestovního ruchu

Zateplení bytových domů č. p. 189 a 190
v ulici Komenského a č. p. 200 v ulici Sokolská
V loňském roce proběhla výběrová řízení na zhotovitele stavby, přičemž každý
z výše uvedených objektů byl soutěžen samostatně. Ve všech výběrových řízeních
zvítězila stavební firma Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, která podala nejnižší nabídkové ceny.

Zároveň byly odborem dotací a investic
zpracovány a podány žádosti o dotaci. Žádosti byly předkládány do Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP)
v rámci výzvy č. 78 Energetické úspory v bytových domech III a všechny byly
úspěšné. Město Dačice tak získá finanční
podporu ve výši 31,5 % ze všech uznatelných nákladů akce, konkrétně 30 % bude
putovat ze strany IROP a 1,5 % ze státního
rozpočtu. Celkové finanční náklady na realizaci staveb činí dle smluv o dílo 6.567 tis.
Kč včetně DPH.
Práce byly zahájeny 1. května na bytovém domě č. p. 200 v ulici Sokolská a skončit by měly 1. října 2019 na posledním zateplovaném domě, kterým je dům č. p. 189
v ulici Komenského.
V rámci stavebních prací dojde k zateplení obvodového pláště budov polystyrenem
tl. 160 mm, zateplení stropů v suterénech
a zateplení podlah v půdních prostorech
minerální vatou. K pohybu na půdách
budou nově po dokončení prací sloužit
dřevěné lávky. Dále dojde k opravě soklu,
k výměně okapových žlabů a svodů včetně
oplechování a osazení nových venkovních
parapetů. V neposlední řadě budou osazeny protipožární dveře a vlezy vedoucí do
půdního prostoru a bude provedena montáž nových, tzv. aktivních bleskosvodů.
Z důvodu provádění prací bude dočas-

ně uzavřen chodník v ulici Sokolská, který
přilehá k bytovému domu a bude nutné
využívat chodník na protější straně silnice. Později bude uzavřen chodník v ulici
Komenského a i v tomto případě budou
muset chodci využívat chodník na druhé
straně ulice. Zde bych chtěl apelovat na
všechny, kteří se budou v těchto místech
pohybovat, aby dbali zvýšené opatrnosti
a respektovali uzavření chodníků. Zejména pak, aby se nesnažili obcházet uzavřený
chodník po přilehlé silnici okolo lešení.
Závěrem bych chtěl požádat všechny obyvatele dotčených bytových domů
o shovívavost a velkou dávku trpělivosti
po celou dobu provádění stavebních prací.
Všichni se pak můžeme těšit na vylepšený
vzhled domů a jejich obyvatelé také na
očekávané úspory při vytápění bytů.
Miroslav Štefl, odbor dotací a investic

Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265
e-mail: info@dacice.cz

Sezónní otevírací doba:
platí od 1. 6. 2019

pondělí - pátek
8:00 - 17:00 h

www.dacice.cz

Týká se to nás všech?

Právě opravujeme

Najít kladnou odpověď na položenou otázku není až tak těžké, vztáhneme-li
ji k problematice komunálního odpadu. Vždyť každému z nás může komunální
odpad vzniknout, každý z nás může svým chováním ovlivnit věcné i finanční výsledky dosažené při nakládání s ním a rovněž každý z nás se může potýkat třeba
i s místním poplatkem za ten tzv. komunální odpad. Podívejme se proto, kam jsme
v roce 2018 naším společným úsilím dačické odpady nasměřovali (číselný údaj uvedený v závorce se týká tohoto roku).
Celkové množství našich odpadů podchytila veškeré náklady jím vynaložené
(2 937,9243 t) se v loňském roce opět zvý- na separovaný sběr obalových odpadů, a to
šilo. Na tomto zvýšení se (v menší míře) včetně individuálního sběru papíru a plaspodílí odpad „netříděný“ (1 924,1525 t), tů probíhajícího v jednotlivých domácnostj. odpad následně skládkovaný, ale zejmé- tech - konkrétně: „pouze“ 32 834,50 Kč nám
na odpady námi cíleně vytříděné a poten- chybělo.
ciálně dále využitelné. Můžeme být konAle aby to nebylo až tak optimistické…
krétnější – v roce 2018 jsme např. vytřídili
Nutné je zmínit ještě něco jiného. Celkoo cca 18 t papíru, 9 t směsných plastů a 126 t vé náklady na provozování našeho systému
bioodpadu více než v roce předchozím.
pro nakládání s komunálním odpadem se
Radost z poznání, že v Dačicích komunál- v roce 2018 vyšplhaly k částce 6 122 699 Kč
ní odpad třídíme, však kazí skutečnost jiná. a i po započítání již zmíněné roční odměny
Stále se nám nedaří snížit množství „ne- od EKO-KOMu a příjmu získaného správou
tříděného“ odpadu končícího na borecké místního poplatku za komunální odpad
skládce, přičemž uvedené nás brzy začne (4 267 709,42 Kč) muselo město v uvedetížit „dvojnásob“. Nový zákon o odpadech, ném roce oblast svého odpadového hoskterý se právě připravuje, totiž předpoklá- podářství opět dotovat, a to tentokrát částdá zásadní navýšení poplatku za skládková- kou ve výši 929 113,08 Kč, což představuje
ní odpadu.
částku cca 124 Kč v přepočtu na jednoho
I ty odpady jsou prostě rovněž o peně- plátce (přesněji poplatníka) místního pozích. Vezměme si např. obalové odpady platku za komunální odpad.
papírové, plastové či skleněné. Více jich
I takový tedy byl rok 2018. A kam bude
vytřídíme, více peněz od EKO-KOMu do- „dačický komunál“ směřovat v roce letošstaneme. Není podstatné, že to vloni bylo ním? To ovlivní opravdu každý z nás. Na
už 925 876,50 Kč. Podstatné je, že odměna čem stavět máme, můžeme ale i mnohé
poskytnutá našemu městu zmiňovanou zlepšovat.
autorizovanou obalovou společností téměř
Jaroslav Horák, odbor životní prostředí

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 2019 a 2021 na facebooku, která má ke dni uzávěrky tohoto vydání 446 členů.

Česká Kanada zaujala Rakušany v Linci
15. až 18. května žilo centrum hornorakouského města Lince přehlídkou jihočeské kultury a gastronomie spojenou s prezentací a prodejem regionálních produktů a služeb.
Během akce „Jižní Čechy hostem v Linci“
vystoupily na hlavním náměstí účinkující
folklorních souborů, dechových orchestrů,
sborů a dalších hudebních skupin včetně Jihočeské filharmonie. Manažeři turistických
oblastí zde seznamovali návštěvníky se
svým regionem. Stánky prezentujících se
turistických oblastí jižních Čech a prodejců regionálních produktů lemovaly celou
Landstrasse i přilehlé ulice.
V rámci turistické oblasti Česká Kanada se
zde prezentovalo i město Dačice. O Českou
Kanadu byl velký zájem. U stánku se zastavovali především aktivní senioři, kterým
jsme se snažili nabídnout pobyt v čisté
a klidné přírodě České Kanady s možností
návštěvy kulturních památek s poukazem
na kvalitní infrastrukturu a služby v rámci
pobytové, pěší i cykloturistiky.
Ačkoliv oblast České Kanady přímo sousedí s Rakouskem, konkrétně s oblastí
Waldviertel, potvrdilo se, že Rakušané naši
turistickou oblast příliš neznají a jen málo
z nich už někdy navštívilo některé z našich

měst – Dačice, Slavonice, J. Hradec nebo
N. Bystřici. Podle Českého statistického úřadu jsou totiž Rakušané až na 4. místě v počtu
přenocování v hromadných ubytovacích
zařízeních na jihu Čech za Němci, Číňany
a Holanďany.
Účast na jihočeské přehlídce v Linci nám
dala příležitost ukázat Rakušanům značný
turistický potenciál, který mají na dosah
ruky hned za hranicemi. Věříme, že se nám
podařilo alespoň část z nich oslovit a že si
k nám v budoucnu najdou cestu.
Zdeňka Králíková,
odbor kultury a cestovního ruchu

PROBÍHÁ:
Dokončení opravy fasády budovy čp.
1/I na Palackého náměstí - byla vyhlášena
veřejná zakázka na stavební práce na restaurování zbývajících částí fasády radnice.
Předpokládaný termín dokončení je stanoven na 18. 9. 2019. Zhotovitelem stavby byla
vybrána v rámci veřejné zakázky Stavební
huť Slavonice s.r.o., tedy firma, která realizovala již I. etapu restaurování v roce 2018.
Dne 3. 4. 2019 s ní byla uzavřena smlouva
o dílo. Vlastní práce na opravě, včetně stavby lešení, započnou na přelomu června
a července.
Oprava opěrné zdi v ulici Kapetova
– v dubnu došlo v této ulici k sesunutí části
opěrné zdi. U této kamenné zdi není jednoznačné vlastnictví, proto jsme vstoupili
do jednání se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje. Na místo jsme přizvali statika, aby posoudil stav a navrhl řešení. Bez
ohledu na vlastnictví je naší snahou zeď co
nejdříve opravit.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava účelové komunikace k Toužínské nádrži - připravujeme opravu komunikace kolem zahrádkářské kolonie u Toužína,
a to položením asfaltobetonovéno recyklátu, včetně řešení odvodu dešťových vod.
Byla vypracována projektová dokumentace a podána žádost o povolení stavby.
Oprava hlavních křížů na novém hřbitově v Dačicích - připravujeme jejich očištění a opravu.
Oprava komunikace Velký Pěčín - Černíč - připravujeme lokální opravu asfaltobetonovým recyklátem.
Oprava komunikace Borek - Předmětem zakázky je rekonstrukce rozestavěné
komunikace, která slouží jako jediná příjezdová cesta k sedmi rodinným domům.
Rada města schválila uzavření smlouvy
o dílo se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., který podal nejnižší nabídkovou
cenu ve výši 1.127.755,91 Kč bez DPH.
Veřejné osvětlení opravy - jako každoročně i v roce 2019 budeme pokračovat ve
výměně bodů veřejného osvětlení. Pro rok
20149 plánujeme pokračovat v započaté
výměně v lokalitě Za Lávkami.
Odvodnění čelní fasády čp. 27 - po dokončení prací proběhne obnova čelní fasády Starého zámku.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red)
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Teplospol a.s.
Vážení spoluobčané, dne 13. 5. 2019 proběhla pro mě poslední dozorčí rada Teplospolu a.s., na které jsem předal svůj
rezignační dopis k rukám pana ředitele.
Již před volbami jsem se vyjádřil, že pokud nebude naše hnutí
v koalici, dobrovolně opustím funkci místopředsedy dozorčí
rady z důvodu přímějšího předávání informací z Teplospolu a.s.
směrem k městu a naopak. Čtyřleté období v dozorčí radě bylo
pro mě velice zajímavou zkušeností. Přišel jsem v období, kdy se
začalo uvažovat o modernizaci kotelny v Dačicích. Díky důvěře
odběratelů a jejich podepsáním střednědobých smluv o zajištění
dodávek tepla od Teplospolu se přišlo k modernizaci, a to nejen
kotelny, ale také starých uličních teplovodů. Celkově si náklady zatím vyžádaly necelých 30 milionů korun. Počítám i s letošní třetí
etapou v ul. Máchova. Jsem rád, že město a Teplospol a.s. našlo
společnou cestu při opravách. Je to výhodné pro obě strany
a i občané mohou být spokojení, protože se chodníky a komunikace neuvádí do původního stavu, ale vše je nově opraveno. Jsem
také rád, že Teplospol a.s. otevřeně komunikuje se svými odběrateli
– včasné informace o plánovných rekontrukcích a odstávkách
tepla, den otevřených dveří na kotelně, články v Dačickém zpravodaji, reportáže na TV DATEL a internetové stránky www.teplospol.
cz. V poslední řadě jsem rád, že Teplospol drží slovo a nezvyšuje
v Dačicích cenu tepla, navíc cenu snižuje (viz graf).
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Nabídka volného bytu

Dle Směrnice rady města č. R2-18,
nabízí město Dačice k pronájmu následující byt:
Byt č. 7, ul. Komenského 190/V v Dačicích
Celková plocha: 82,89 m2
Termín pro podání žádostí: do 14. června 2019 do 13:00 h.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 7, Dačice 190/V“
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce bytu jsou
zveřejněny na úřední desce a na www.dacice.cz.
Bližší informace: odbor správy budov,
Martina Bénová, tel.: 384 401 235.

Nabídka volného bytu v DPS
Dle Směrnice rady města č. R2-18,
nabízí město Dačice k pronájmu následující byt:

Byt č. 24 v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích
Byt o velikosti (1+0), celková plocha: 27,02 m2
Termín pro podání žádostí: do 14. června 2019 do 13:00 h.
Byt je situovaný ve 2. patře a je určen pro jednotlivce.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 24 v DPS“
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce bytu jsou
zveřejněny na úřední desce a na www.dacice.cz.
Bližší informace: odbor správy budov,
Martina Bénová, tel.: 384 401 235.

Osminohý běh
Ve středu 1. května 2019 Jockey Club Malý Pěčín a Zdravé
město Dačice a MA21 oslavily sváteční den „Osminohým během“.

To vše je díky vedení Teplospolu a.s., valné hromadě, představenstvu a dozorčí radě, které společnost vedou a kontrolují.
Děkuji firmě Teplospol a.s. za dodávky tepla bez starostí.
Miloš Novák, zastupitel města Dačice,
bývalý místopředseda Dozorčí rady Teplospolu a.s.

Část železného mostu bude
uložena v městském muzeu
V Nádražní ulici v Dačicích v současné době probíhají práce na výměně mostu přes Moravskou Dyji, který zde stál od
roku 1902. Most byl v květnu demontován a bude nahrazen
mostem zcela novým.
Na základě podnětu pana
zastupitele Jiřího Albrechta ml.
se městu podařilo získat část
mostního oblouku, na kterém
se dochoval štítek, vypovídají o tom, že most byl vyroben
v dnes již zaniklých železárnách v severomoravském Sobotíně.
Kovový fragment mostu je dočasně umístěn (a k vidění) v přízemí radnice, v průchodu mezi budovami čp. 1 a 2. Následně bude
přesunut k uložení jako exponát do městského muzea a galerie.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Na trati dlouhé 3 km čekaly na účastníky záludné
úkoly, ale i přírodní nástrahy.
Závodu se zúčastnilo 12 tříčlenných družstev. Každé družstvo se skládalo z dospěláka, dítěte a čtyřnohého parťáka, ať koně nebo psa. Každý tým musel na
vytyčené trati splnit čtyři úkoly: skákání v pytli, skládání papírové vlaštovky, jedení rohlíku a zapamatování si deseti věcí, které do přírody nepatří. Nejlepší
týmy byly odměněny věcnými cenami.
Počasí akci přálo a všichni si to náramně užili. Děkuji všem, co se podíleli na pořádání tohoto neobyčejného závodu.
Ilona Brabencová, koordinátorka
Zdravého města Dačice

www.dacice.cz

Poděkování z Okénka
Celé Dačické okénko žilo více než dva měsíce velkým očekáváním a těšením se na to, co přijde 3. 5. 2019.
Všichni jsme se pilně připravovali, nacvičovali vystoupení, vyráběli výzdobu, přemýšleli nad nejmenšími detaily, ale ani ve snu by
nás nenapadlo, že se nám vrátí mnohem více, než jsme do přípravy
vložili. To vše díky vám, kteří jste s námi strávili, minimálně pro nás,
nezapomenutelný večer, plný krásné energie a otevřených srdcí.
Nesmírně si vážíme vaší podpory a nádherných zpětných vazeb,
které se k nám dostaly. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám
pomáhali, a bez kterých by bál nemohl proběhnout. Za velkou pomoc děkujeme Davidu Syrovátkovi, který se z velké části podílel na
organizaci. Děkujeme sponzorům, kteří nás podpořili. Díky vám
všem se podařilo pro Otevřená OKNA, z. ú. získat neuvěřitelnou
částku 85.000 Kč. Tyto peníze budou použity na udržení provozu
sociálně terapeutické dílny Dačické okénko a na vybavení nových
prostor v budově Centropenu, kde se naše služby rozšíří o chráněnou dílnu a chráněné bydlení. DĚKUJEME!

Ukliďme Dačicko – dobrovolníci
sesbírali téměř 1,9 tuny odpadu
Likvidace černých skládek, sesbírání odpadků a zkrášlení
okolí, ve kterém žijeme. To byl cíl dalšího ročníku celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Jak sdělil starosta Dačic Karel Macků: „V Dačicích
jsme se k této úklidové akci zapojili prostřednictvím
projektu Zdravé město Dačice a MA21 a spolupráce
společnosti FCC Dačice. V termínu od 6. do 14. dubna
probíhal úklid na území města Dačice a místních částí.
Za tuto dobu se podařilo dobrovolníkům sesbírat neskutečných 1.883 kilogramů nepořádku.“
V tabulce uvádíme přehled organizovaných úklidů
a množství sesbíraného odpadu:
organizátor
Město Dačice

Výstava výtvarného
studia na radnici
Výtvarné studio V. Zamazalové představí ukázky prací
svých frekventantů v měsíci červnu v přízemí radnice na
chodbě u infocentra.

organizátor

množství

730 kg

Malý Pěčín

60 kg

Borek

50 kg

Hradišťko

410 kg

Dolní Němčice

450 kg

Jitka Danyiová
– Jitka
SuperCleaner
s dobrovolníky

150 kg

THK Dačice

Doufáme, že se Májový bál pro Dačické okénko stane tradicí
a my se s vámi opět shledáme v květnu 2020!
Pokud vás zajímá, co jiného děláme nebo kde se s námi můžete
potkat, sledujte naše facebookové stránky facebook.com/otevrenaokna nebo web www.otevrenaokna.cz. Od 30. 5. se můžete zajít
podívat na naši výstavu k 15. výročí OKEN do MMaG Dačice.
Eva Nováková, Dačické okénko

množství

33 kg

CELKEM

1883 kg

Výše uvedený seznam organizátorů dokládá to, že se dokáže
domluvit a sejít parta lidí, která se s dobrým úmyslem a dobrou
náladou postará o to, abychom si dokázali užívat nastupující jaro
v plných barvách bez odhozeného nepořádku. „Uvědomujeme si,
že se našla i řada lidí, kteří neorganizovaně vzali tašku a posbírali
nepořádek v místech, kam rádi chodívají na procházky, za což moc
děkujeme“, doplnil starosta.
„Letošním tématem Ukliďme Česko byly pneumatiky - jsou již takovým skládkovým evergreenem. Každoročně se nachází v lesích,
po příkopech či dokonce v potocích, řekách a na dalších těžko uvěřitelných místech. Jen letos během jarních úklidů jich dobrovolníci
napočítali 16.500 v rámci ČR. Přitom je to zhola zbytečné, neboť
u nás funguje systém zpětného odběru pneumatik, díky kterému
je může každý motorista bezplatně odevzdat na jednom z 2.900
sběrných míst. Ta jsou snadno k nalezení na stránkách www.eltma.
cz,“ řekl jeden z organizátorů, Radek Janoušek.
„Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a energii, kterou
do úklidové práce vložili. Velké poděkování za organizační zajištění
patří samozřejmě společnosti FCC Dačice, která zajistila svoz sesbíraného nepořádku“, uzavřel starosta.
Ilona Brabencová, koordinátorka Zdravého města Dačice

Besedy první pomoci
V měsíci květnu proběhly besedy o první pomoci s ukázkou
ošetřování úrazů ve všech mateřských školách v Dačicích.

Přijďte se podívat na výsledky práce těch, kteří úspěšně složili
talentové zkoušky na umělecké školy, i těch, kteří výtvarně tvoří,
protože je to prostě baví a uspokojuje je to.
Malby a kresby jsou k vidění v průběhu otevírací doby Infocentra
Dačice, tedy pondělí až pátek 8:00 - 17:00 h.
Václava Zamazalová

Dana Krtková, Český červený kříž
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I muži mají své dny...

Závěrečné účty

V minulém sloupku jsem vzdával hold ženám, matkám
a mateřství jako takovému. Aby to nebylo mužům líto,
a abych byl genderově vyvážený (i když v opačném smyslu
slova, než je termín „genderově“ obvykle používán), chci
nyní popřát všem mužům, otcům. Jim patří třetí neděle
v červnu, což letos připadá na datum 16. 6.

Nevím, zda všichni víme, že výroční zprávy různých veřejných institucí a neziskových organizací za uplynulý rok by
měly být veřejně k dispozici do konce měsíce června roku
následujícího. Je to zkrátka tak, že k první polovině roku
vždy ještě patří „ohlížení se“ za rokem předcházejícím. Dokončují se výroční zprávy, vyhlašují se výsledky různých anket, předávají se ocenění a také se například schvalují závěrečné účty, které komplexně popisují výsledky hospodaření
v uplynulém roce.
Paradoxně tomu bývá tak, že se často těmto závěrečným účtům
příliš velká pozornost zejména ze strany veřejnosti nevěnuje, a to
přesto, že je to právě závěrečný účet, který v případě obce, kraje
nebo celé republiky podává, nebo by měl podávat, věrný obraz
kvality hospodaření v uplynulém roce. Součástí závěrečného účtu
je mimo jiné i popis vztahu daného rozpočtu k ostatním rozpočtům, výsledky přezkumu hospodaření a údaje o finanční stabilitě
obce, města či kraje.
Možná tedy, až se na začátku roku budeme zajímat o to, kdo se
stal nejlepším hokejistou nebo fotbalistou v uplynulém roce nebo
o to, kdo získal uznání a cenu třeba za nejlepší film nebo výjimečný
hrdinský čin, si stojí za to uvědomit, že do konce června by se na
webových stránkách obcí a krajů měly objevit i jejich závěrečné
účty. A my se tedy můžeme podívat, jak se vlastně v tom našem
nebo i jiném městě hospodaří. Věřím, že se shodneme, že se jedná
o informaci důležitou a že je dobře, že je veřejně dostupná.
Miloš Vystrčil, senátor

Citováno z veřejných zdrojů je Den otců „svátek na počest otců,
oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otce ve společnosti...“.
Úloha otce je pro vztahy v rodině vychovávající děti nesmírně důležitá. Otec jako partner matky, jeden ze dvou rodičů, by měl být
dítěti vzorem, stejně jako zárukou bezpečí. Společně s matkou dítě
uvádějí do života, měli by pro něj být knihou vzorců chování, manuálem, návodem k řešení rozličných situací, mostem pro předávání zkušeností a vědomostí, pomocníkem, rádcem, ochráncem.
Stejně jako matka, otec dítě vědomky i nevědomky ovlivňuje, formuje. Dítě je nejen pokračovatelem jeho rodu, jeho otiskem pro
budoucnost, ale i dílo láskyplného přístupu a výchovy. Matka je
pro zrození dítěte nepostradatelná (a to rozhodně nechci mužům
ubrat na jejich zásluhách!). Otec je nezbytný pro předávání mužského vzoru. V dnešní moderní době si to někteří neuvědomují,
ale pro zdravý vývoj dítěte je zdravý vztah ženy a muže nesmírně
důležitý! Jsem přesvědčený, že stále ještě nemá (a věřím, že ani nebude) mít žádný jiný možný ekvivalent! Proto není vůbec od věci si
toto alespoň jeden den v roce připomenout, vyzdvihnout roli otce,
připravit dětem příležitost svým tatínkům poděkovat. Otcové na
to mají stejné právo jako matky, jejichž svátek jsme oslavili druhou
květnovou neděli.
Den otců se slaví v řadě zemí světa. Někde je vázán se svátkem
sv. Josefa (19. 3.), či s jinými daty, nebo jako např. v severských zemích bývá oslavován druhou listopadovou neděli. (Pozn.: v listopadu, přesněji 19. 11., ale v šedesáti zemích světa drží tzv. Mezinárodní den mužů, nerozlišováno, zda dětných, či bezdětných.)
Ale zpět ke Dni otců. Zajímavá je jeho historie a opět nás, stejně
jako u Dne matek, zavede za oceán. Myšlenka oslav Dne otců se
zrodila v hlavě Američanky Sonory Smart Doddové. Chtěla ocenit
svého tatínka. Vdovce, který se se ctí zhostil péče o ni a další čtyři
sourozence. První oslavy Dne otců, ještě spíše soukromé, proběhly v americkém městě Spokane (Stát Washington) dne 19. června
1910. V den narozenin Sonořina otce. Ze soukromé akce se brzy staly populární oslavy a od roku 1966 slaví Amerika další oficiální Den
D. Třetí červnovou neděli Den otců.
A jak je to se Dnem otců u nás? Zatím se tak „poznáváme, oťukáváme“... Oslavy jsou spíše ojedinělé. Liga otevřených mužů pořádá od roku 2007 tzv. Tátafest. Za touto akcí, podporující mj. Den
otců, hledejme nejen zmiňovanou Ligu, ale i řadu dalších rodinných
a komunitních center (za podpory Unie center pro rodinu a komunitu). S podobnými aktivitami přicházejí i další občanská sdružení,
proto není případně od věci sledovat jejich portály, kde najdete
více informací o jejich aktivitách a chystaných akcích.
Den otců není žádný „rivalitní projekt“, či „truc akce“. Rodina, to
je muž & žena, posléze otec, matka a děti. Rodina si zaslouží podporu a od roku 1994 má také svoji oficiální oslavu – Den rodiny (15. 5.).
A jednoznačně k tomu patří další jednotlivé svátky – Den matek,
Den otců aj. A nesmíme samozřejmě zapomenout na děti! Jejich
Den D přijde ještě před oslavami otcovství. Tradičně přeci patří datum 1. června oslavě dětí. Takže, děti, užijte si svůj svátek v radosti
a veselí!
Jan Bartošek

Celé Česko opět četlo dětem
v mateřských školách
Školní rok se pomalu chýlí ke konci a nám končí další rok
s úspěšným projektem „Celé Česko čte dětem“, který přináší poznání a nenásilnou formou seznamuje děti se světem
knih a jejich hrdinů. Do projektu jsme zapojeni již několik let
a úspěšně probíhá v MŠ Bratrská, Sokolská a B. Němcové.
Na každé mateřské škole máme svoji formu realizace, ale základ
je vždy stejný – čteme si a povídáme. Dětem je každý den umožněno poslouchat pohádky a příběhy prezentované námi, dospělými,
ale i aktivně se zapojit do života s knihou. Navštěvujeme Knihovnu
Matěje Mikšíčka, kde pro nás paní knihovnice připravuje besedy
na různá témata, prohlížíme si knížky a přitom se s dětmi učíme
– jak zacházet s knihou, o čem je a čím je zajímavá. Tak děti pomalu pronikají do tajů písmen a příběhů z nich složených. Nedílnou
součástí projektu je čtení ve školce nejen učitelkami, ale i dalšími
dospělými. Číst nám přicházejí i naši kamarádi ze školy, kteří ještě
nedávno byli s námi ve školce. V průběhu roku zaznamenáváme
s dětmi přečtené knihy do žákovské knížky – děti malují obrázky
a my dospělí zapisujeme knihy a jejich autory. Někdy si děti vyžádají i opakované čtení stejné knížky. Je to vždycky velké dobrodružství a stále v nich nacházíme něco nového a tajemného.
Na závěr přichází odměna v podobě divadelního představení přímo v knihovně. Letos to byla pohádka „O Smolíčkovi“, v podání divadélka „Koník“. Klasická pohádka s krásnými loutkami a kulisami
se dětem moc líbila. A pak zazvonil zvonec a dalšímu roku s knihami je konec. My ve školce ale čteme dál a těšíme se na další návštěvu v knihovně, která už bude v novém školním roce.
Marie Pelikánová, MŠ Sokolská
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože v měsíci červnu 2019 bude dne 14. 6. 2019 v době od 8:30 do 12:15 h.
Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové bude
dne 28. 6. 2019 v době od 8:00 do 12:00 h. Insolvenčního správce
najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou
službou.
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Knihovna Matěje
Mikšíčka informuje

Mad Of Lake 2019
V neděli 28. 4. 2019 se uskutečnil downtown závod v italském městečku Toscolano Maderno u jezera Garda.
Cesta z Dačic nějakou chvilku
zabrala, ale po 11 hodinách jsem
byl na místě a šel obhlédnout trať
- když si představíte trať downtownu v Dačicích, vynásobíte její
délku 5x, převýšení 8x a přidáte nádherný výhled na jezero, tak jste
tam skoro se mnou. Sobotní trénink probíhal bez problému, vše
naskákáno, naježděno, 200 bikerů vozí nahoru dodávky, sluníčko
svítí, italská děvčata fandí.
Do závodního dne nás budí silný déšť a ještě silnější vítr, což nevěstí nic dobrého, minulý rok totiž závod kvůli stejným podmínkám museli pořadatelé zrušit. Během dopoledních tréninků však
ustal jak déšť, tak vítr a nic, snad jen krom mé drobné nervozity,
nebránilo v mojí závodní jízdě.
Jízda se mi povedla, šlapal jsem jak za mlada, technické pasáže
jsem projel na hranici jistoty a smrti a v cíli jsem si poměrně dlouhou dobu poseděl v Hot seatu – křesle pro nejrychlejšího jezdce.
Po mně přišla ještě smršť těch nejrychlejších a byl jsem odsunut na
příjemné osmé místo v elitní kategorii.
Radost, spokojenost a dlouhá cesta domů. Děkuji všem sponzorům, přátelům a lidem dobré vůle, díky kterým se můžu vydávat na
závody i za hranice vlasti. Především děkuji Jihočeskému kraji za
poskytnutí finanční podpory na tento závod.
Alexandr Sidor, BH Bike, z.s.

Kdo nabízí osobní asistenci v Dačicích
a jak vám může pomoci?
Osobní asistence je terénní služba, která přijede až k vám
domů a pomůže například při doprovodech k lékaři, na nákupy, s úklidem a chodem domácností i mnoha dalšími činnostmi osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Služba je poskytována i zdravotně postiženým dětem, mládeži,
při doprovodech do školy nebo na různé aktivity.
Asistence nemusí být poskytována pravidelně, záleží na tom, jak
kdo potřebuje. Vždy se dá telefonicky domluvit.
Službu zajišťují kvalifikovaní osobní asistenti, kteří uživatelům
pomáhají k soběstačnosti v jejich přirozeném prostředí (domácnosti) a podporují je v zapojení se do běžného života.
Zájemce o službu může kontaktovat vedoucí osobní asistence
osobně, telefonicky nebo e-mailem. Je dohodnut termín schůzky,
která může být v domácím prostředí zájemce o službu, v kanceláři
služby nebo na jiném dohodnutém místě (např. v nemocnici, u příbuzných zájemce atd.). Dojednání místa probíhá vždy s ohledem
na zdravotní možnosti a bydliště zájemce o službu.
Vedoucí služby Osobní asistence
Lenka Holcová
e-mail: lenka.holcova@jihlava.charita.cz
mobil: 736 523 633
adresa - Osobní asistence:
Masarykova 295/I, 380 01 Dačice
Lenka Holcová, osobní asistence

Od 20. 5. do 11. 6. bude knihovna uzavřena. Otevíráme ve
středu 12. června 2019 na nové adrese. Od června do listopadu nás najdete na přechodné adrese Palackého 62/I, v budově bývalé ČSOB, vedle městské policie. Výpůjční doba zůstává
beze změn.
Proč budeme půl roku v náhradních prostorách?
Tak jsme se přece jenom dočkali. Při třetím výběrovém řízení se podařilo vybrat firmu, která provede přístavbu knihovny, což
pro nás ovšem znamená stěhování. Musíme
vyklidit přízemí budovy knihovny v Pantočkově ulici. Část knížek si přestěhujeme do
náhradních prostor, část knížek a nábytku
zůstane ve stávající budově v prvním patře,
kde se úpravy provádět nebudou. Na Palackého náměstí najdete
v přízemí oddělení pro dospělé, v patře oddělení pro děti a regionální služby. Bohužel se nám do náhradních přechodných prostor
nevejdou všechny knížky, tak prosíme čtenáře o trpělivost a pochopení. Nicméně budeme nakupovat nové tituly a ty nejčtenější
a nejžádanější knihy vezmeme s sebou. Během léta a podzimu bude
firmou DRYMAT, s.r.o. zastavěna část dvorku knihovny, kde vznikne nová komunitní místnost a zázemí pro zpracování knih a nová
sociální zařízení. V listopadu se přestěhujeme zpátky. Již předem
děkuji za spolupráci při stěhování kolegyním knihovnicím, dobrovolníkům, žákům Středního odborného učiliště zemědělského
a Technickým službám Dačice.
Jak se to dotkne služeb knihovny?
Výpůjční doba zůstává beze změny, vše v tabulce.
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

8:00 – 11:00 h
12:00 – 17:00 h

12:00 – 17:00 h

Úterý

zavřeno

zavřeno

Středa

8:00 – 11:00 h
12:00 – 17:00 h

12:00 – 17:00 h

Čtvrtek

8:00 – 11:00 h
12:00 – 17:00 h

12:00 – 17:00 h

Pátek

8:00 – 11:00 h
12:00 – 16:00 h

8:00 – 11:00 h
12:00 – 16:00 h

Pondělí

Nicméně výběr knih bude omezený náhradním prostorem, k dispozici bude pouze jeden počítač s internetem pro veřejnost. Otázkou zůstává, kde budeme mít zimní semestr virtuální univerzity
třetího věku a musíme omezit komunitní programy pro veřejnost.
Prodloužili jsme všem čtenářům výpůjční dobu o zavření knihovny,
takže se nikdo nemusí obávat upomínek kvůli stěhování. Navíc telefony a e-maily jsou také beze změn. Všichni čtenáři s e-mailovou
adresou dostali zprávu o stěhování, která zafungovala, a poslední
týden před stěhováním se v knihovně dveře netrhly.
Bez omezení budou fungovat online služby knihovny na webové stránce www.mkdac.cz – služby čtenářského konta, výpůjčky
e-knih atd. O prázdninách bude otevřeno podle normální výpůjční doby, ZAVŘENO NEBUDE.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

9. 8. 	Letní kino na náměstí
9. 8.
Poutníci
10. 8.
Prázdninové hraní 		
		pod Lipkami
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Závěrečný projektový den pro žáky základních škol
Ve čtvrtek 25. dubna se žáci základních škol (ZŠ Dačice, Komenského, ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak, ZŠ Slavonice,
ZŠ Strmilov a ZŠ Studená) zúčastnili pátého, závěrečného projektového dne, na němž představili své výrobky. Zde zúročili
poznatky získané během předchozích čtyř projektových dnů, které proběhly v měsíci březnu na SŠTO Dačice.
Během těchto dnů žáci prošli připravená
pracoviště na úseku teoretického vyučování, seznámili se se základy technického
kreslení, vyzkoušeli si měření délky, úhlů,
dokonce i měření drsnosti a tvrdosti materiálu a nahlédli do oblasti technické normalizace.
V dalších dnech navštívili nachystaná
pracoviště na úseku praktického vyučování, kde měli možnost nahlédnout do dílen
pro obrábění kovů a truhlárny.
Jednotlivé týmy výše uvedených škol dostaly za úkol zhotovit výrobek, který může
být využit při výuce. Řešení úkolu muselo
obsahovat vytvoření návrhu, soupis potřebného nářadí, nástrojů a pomůcek, narýsovaný výkres, zhotovený výrobek a jeho
prezentaci na 5. projektovém dnu. Zadání
splnilo všech pět uvedených týmů.
Žáci ze ZŠ Dačice, Komenského vyrobili
dřevěné laboratorní váhy, žáci ze ZŠ Sira
Nicholase Wintona Kunžak zhotovili model
letadla, žáci ze ZŠ Slavonice představili stolní hru SAMOTÁŘ, žáci ze ZŠ Strmilov předvedli vodní kolo a žáci ZŠ Studená vytvořili
stojan na nože a stojánek na tužky. Žáci
zadané práci věnovali spoustu času a uvědomili si, co vše je třeba udělat pro realizaci
jednoho výrobku, což bylo cílem celého
projektu. Každý tým za dobře splněný úkol
dostal sladkou odměnu v podobě dortu.
František Nápravník

Koště 2019
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v tělocvičně SŠTO Dačice sešlo šest družstev, aby se
pod vysokou sítí pokusilo získat putovní
cenu – cestovní koště. Ano, již po 21. se na
naší škole uskutečnil tento tradiční turnaj
smíšených družstev ve volejbalu. Na úvod
ukázaly něco ze svého umění mažoretky,
novopečené mistryně světa, pod vedením
naší žákyně Zuzany Hávové. A pak už se začalo bojovat o body, kterých nakonec nejvíce získalo a na cestovním koštěti odletělo
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družstvo Gymnázia Dačice A. Našim žákům
děkujeme za organizaci i za účast.
Pavel Novák
Fiktivní firma
Žáci 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání, zaměření Moderní obchod a multimédia, se v rámci mimoškolního vzdělávání zúčastnili projektu Fiktivní firma.
Cílem projektu bylo rozvíjet podnikavost
a samostatnost žáků.
Žáci si zvolili jako předmět svého podnikání výrobu a prodej vlastnoručně
malovaných triček. Nejprve si vybrali pomocí internetu vhodného dodavatele triček
z kvalitní bavlny, potom trička kreativně
dotvořili textilními barvami s použitím šablon. Následně trička nafotili a vytvořili
internetový e-shop, na kterém trička v rámci školy nabízeli k prodeji.
Praktické zhotovení vlastního výrobku
jim pomohlo lépe pochopit administrativní a účetní úkony spojené s nákupem
a prodejem výrobku. Žáci museli vytvořit
skutečnou objednávku, následně přijmout
a zaúčtovat faktury od zvolených dodavatelů. Poté stanovili kalkulaci ceny za tričko.
Cena jako hlavní aspekt tržního hospodářství musí být stanovena tak, aby pokryla
náklady a zároveň bylo zboží prodejné. Jak
se jejich výrobek líbí a kolik zákazníků by si
jej za uvedenou cenu koupilo, zjistili prostřednictvím školního e-shopu. Každý žák
školy si vybral a „koupil“ jedno tričko.
Edita Slabá
Mezigenerační setkávání pokračuje
Sedmého května 2019 dopoledne žákyně druhého ročníku oboru Ekonomika
a podnikání, Lucka, Maruška a Vendula,
dokumentovaly vystoupení předškoláků
z mateřské školy u příležitosti Dne matek v Domě s pečovatelskou službou
v Dačicích. Setkání bylo tentokrát spojeno
s návštěvou představitelů města Dačice.
Starosta Ing. Karel Macků poděkoval všem
přítomným maminkám za trpělivost při výchově svých dětí a za lásku, kterou jim věnovaly, a každé ženě předal kytičku.
Lucka, Maruška i Vendula a vlastně všichni, jež se setkání s našimi staršími spoluobčany zúčastnili, si uvědomili, co to znamená
mít rád a dělat radost.
Věra Tomanová
Truhláři prvních ročníků překvapují
zručností a nadšením
Když na začátku školního roku žáci prvního ročníku oboru Truhlář přišli na dílnu,
každému z nich byla přidělena dřevěná
hoblice a skříňka naplněná různými druhy
ručního nářadí, se kterým se začali seznamovat. Učili se, k čemu zvolené nářadí slou-

ží a jak ho vhodně používat. Ručně procvičovali řezání, hoblování, vrtání i dlabání.
Dnes se naši nejlepší žáci již podílejí na
vnitřních zakázkách. V současné době vybavujeme kancelář pro učitele odborného
výcviku, kde chlapci pomáhají s výrobou
šatní skříně, policové skříňky a psacího stolu. Před započetím samotné práce se také
podíleli na přípravě, kterou bylo vytvoření
kusovníku, výpočet množství materiálu
i zpracování nářezového plánu. V nejbližších dnech se při výrobě seznámí s řezáním
velkoplošných materiálů, olepováním hran,
výrobou konstrukčních spojů a montáží
korpusů. Hotový nábytek pomohou namontovat do připravené kanceláře.
Proto našim hochům držím palce, aby se
jim dílo dařilo.
Aleš Kotoun
Školní zakázky jako součást praktické
přípravy žáků oboru Elektrikář
Mnoho důležitých montážních elektrikářských prací na škole je svěřováno žákům
oboru Elektrikář, kteří je provádějí pod odborným vedením svých učitelů. Svou prací
tak vytvářejí nové hodnoty, často ve spolupráci s profesionálními firmami, jež jsou pro
školu dodavateli elektroinstalačních zakázek. V poslední době zajišťovali bývalí absolventi oboru Elektrikář například část zakázky pro firmu Texi při instalaci televizního
rozvodu a datové sítě v ohraničeném traktu budovy školy. Aktuálně se adepti
elektrikářského řemesla podílejí na ukládání zabezpečovacích vedení do země a realizaci dalších přípravných pracích pro
profesionální firmu, budující systém zabezpečení školní budovy před vstupem
nepovolaných osob.
Aktuálně se připravuje i instalace videotelefonu s venkovní kamerovou jednotkou
a dvěma vnitřními jednotkami se zobrazovacími monitory pro výukové centrum
oboru Kadeřník. Práce jsou i v tomto případě komplexně zajišťovány čtyřčlennou
skupinou žáků oboru Elektrikář, jmenovitě
zejména Janem Pěchoučkem a Vojtěchem
Kadlecem. Skupina vybraných žáků (Pavel
Rella, Jan Herbrych, David Liška, Martin
Odrážka a Stanislav Stifter) prováděla také
za plného provozu celkovou rekonstrukci
osvětlení dílen na pracovišti odborného
výcviku i na školních chodbách.
Při činnostech na těchto zakázkách si žáci
vyzkoušejí nejrůznější elektrikářské práce
- stavební úpravy či výkopové práce v terénu, různé způsoby kladení elektrických
vedení, zapojování elektrických obvodů,
přístrojů a spotřebičů i jejich uvádění do
provozu.
Vladimír Jelínek
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DAČICKÁ

KOSTKA

ík
n
č
ro

XXII.

4.–14. července2019 na nádvoří Státního zámku Dačice
hudba

čt

20:00 h

www.besedadacice.cz

pá

21:00 h

5. 7.

Nedvěd
„Půl století s kytarou“
180 (200) Kč

hudba

út

20:00 h

9. 7.

hosté: Honza Kopečný
a Kamila Nývltová

Divadlo Pegas

180 (200) Kč

70 (90) Kč

so

6. 7.

Radka

Fišarová
s kapelou

„Evita Seňora de Argentina“

divadlo

hrají: Karel Zima
a Kristýna Podzimková
Divadlo Artur

CziDivadlo Praha

150 (180) Kč

40 (50) Kč

st

10. 7.

Na stojáka

Ilona

11. 7.

Csáková

s kapelou

Vše
o ženách
divadelní komedie

150 (180) Kč

divadlo pro děti

ne

14. 7.

Čert
a Káča
pohádka
40 (50) Kč

7. 7.

Jimmy Bozeman (USA)
& the Lazy Pigs
21:00 h

Žalman

& spol.

hudba + letní kino

pá

12. 7.

Sebranka Jazz
Orchestra
21:30 h

Bohemian
Rhapsody
VB/USA, 134 min., s titulky

120 (150) Kč

hudba

ne

14. 7.

20:00 h

10:00 h

DS Tyl Dačice

ne

20:00 h

20:00 h

„Nechte zvony znít“

13. 7.

hudba

180 (200) Kč

čt

20:00 h

PREM
IÉRA

150 (180) Kč

hudba

20:30 h

Ester Kočičková
Vojta Vojtaano Záveský
Dominik Heřman Lev

7. 7.

O
křišťálovém
srdci pohádka

divadelní komedie

so

21:00 h

ne

10:00 h

130 (150) Kč

130 (150) Kč

muzikálová pohádka

divadlo pro děti

Kdo se bojí
postele?

stand-up

5. 7.

Princezna
ze mlejna

divadlo

& Tie Break

pá

17:00 h

Olga
Lounová

20:00 h

František

divadlo pro děti

& band

Za dačickou kostku cukru

hudba

4. 7.

zahájení
festivalu

Michal
Hrůza

a Kapela Hrůzy
200 (250) Kč

zakončení
festivalu

Pořádá město Dačice. Změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno.
Za nepříznivého počasí možný přesun divadelních představení do KD Beseda.
Uvedené vstupné je základní, slevy pro děti, ZTP a SeniorPas.
Permanentní vstupenka na všechny akce k zakoupení do 28. 6. za 850 Kč, od 1. 7. za 1.000 Kč.
Vstupenky zakoupíte na Infocentru Dačice nebo v rezervačním systému na rezervace.dacice.cz.
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Zprávičky z mateřské školy
Ukliďme naše rodné město Dačice
V průběhu měsíce dubna se naše mateřská škola zapojila do celorepublikové akce
„Ukliďme Česko“ formou projektu „Ukliďme
naše rodné město Dačice“.
Naším cílem bylo seznámit děti s ekologií – důležitost ochrany naší planety Země,
udržování čistoty v přírodě a jejím okolí.
Děti byly motivovány pomocí eko-her, které se prováděly ve třídě i venku. Navštívili
jsme sběrný dvůr, pozorovali chování lidí
ve městě. Také jsme si všímali různých druhů kontejnerů, čistoty prostředí v okolí MŠ
a dalších místech v Dačicích.
Důležitou součástí byl úklid zahrad, okolí
mateřských škol a blízkých lokalit. „S chutí
do toho, půl je hotovo“, „Jdeme na brigádu“ nebo „Příroda si oddychne od odpadků“, a ještě „Tady je to pěkné, snad to lidi
zase nezašpiní nepořádkem!“, to byly výroky našich dětí při úklidu venku. Po dokončení práce jsme odpady z pytlů roztřídili do
kontejnerů a popelnic.

Tento projekt byl zakončen tvořením čarodějnic s přírodnin a odpadů. Děti s nadšením vyráběly dle své fantazie doma i v MŠ.
Za MŠ Dačice Milada Janoušková
Zahradní slavnost v MŠ B. Němcové
Předvelikonoční týden v naší školce byl
v očekávání malé jarní slavnosti na zahradě.
V pondělí si děti kreslily, vystřihovaly a lepily symboly svých tříd – berušky, sluníčka
a kytičky. V úterý od rána modelovaly z kynutého těsta jidáše, odpoledne již se svými
rodiči čekali, zda se znovu objeví duch zahrady, který nám na podzim zahradu zamknul. Básnička opravdu ducha přivolala. Děti
s nadšením poslouchaly, co jim duch radí.
S radostí společně hledaly schovaná vajíčka
na zahradě, přenášely je na lžíci přes různé
překážky, a potom si své vajíčko dle vlastní fantazie namalovaly a ozdobily jimi keře
u vchodu do MŠ. Ze svých berušek, sluníček a kytiček si vytvořily krásnou, barevnou
spirálu radosti. U ní pak všichni ochutnali ty
dobré jidáše – co si děti ráno samy upekly.
Duch se s dětmi rozloučil procházkou po
kouzelné cestičce, kde jim na rozloučenou
ještě vyčaroval čokoládová vajíčka.
Chtěli bychom poděkovat firmě PAS - D
Dačice, která dětem na tuto akci darovala
polystyrénová vajíčka.
Děti a učitelky MŠ B. Němcové
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Den Země 2019
Byl pořádaný Mateřskou školou Dačice,
MŠ Za Lávkami a Spolkem rodičů a přátel MŠ „Lávky“ a měl název „Čáry máry
s přírodou“. Den Země je celosvětový svátek, který se každoročně slaví 22. dubna.
Více než miliarda lidí ze 193 států světa si
v tento den připomíná ekologické otázky
a dopady chování člověka na životní prostředí. Ani naše MŠ Za Lávkami nezůstala
pozadu. Po několik dní jsme tomuto tématu
věnovali i dopolední činnosti dětí, kdy jsme
se zaměřili na ochranu přírody, třídění odpadu, problémy zněčišťování našeho prostředí
a podobně. Společné prožívání těchto dnů
nezůstalo pouze u teorie, ale společně jsme
se s dětmi vydali i do ulic a okolí MŠ, kde
jsme sbírali odpadky a předměty, které do
přírody nepatří.

Letos jsme zorganizovali odpoledne plné
čar a kouzel s názvem „Čáry máry s přírodou“. Akce se konala v sobotu 20. 4. 2019
v areálu zahrady MŠ Za Lávkami. Účast byla
velice hojná a navštívilo nás okolo 350 návštěvníků. Po areálu zahrady bylo rozmístěno několik stanovišť, kde si mohly děti
i s rodiči procvičit nejen své vědomosti, ale
i svou odvahu i zručnost. Mezi ně patřilo
například i stanoviště FCC.
Rádi bychom poděkovali všem rodičům
za jejich ochotu při poskytnutí potřebných
věcí a za jejich nadšení a elán při vytvoření
skvělého občerstvení. Zájem rodičů nás zaměstnance velmi potěšil. Dále patří poděkování za finanční podporu Městu Dačice
a Centropenu a.s. Dačice. Dále za poskytnuté sponzorské dary pojišťovně Generali a.s.,
FCC Environment, panu Folkovi (maso-uzeniny), panu Lacinovi (ovoce, zelenina). Díky
patří i členům Spolku „LÁVKY“ a dalším
dobrovolníkům, kteří se podíleli na zajištění organizace Dne Země v MŠ Za Lávkami.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Za Lávkami
Oslava Dne matek s babičkami v DPS
V rámci projektu „Ty se mnou a já s tebou“ jsme babičkám připomněli, že se blíží
den, kdy se vzdává pocta všem matkám.
Důstojné oslavy proběhly v týmové spolupráci v úterý 7. května ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou se

zástupci města Dačice, Zdravým městem
Dačice a MA21, Středním odborným učilištěm zemědělským a služeb Dačice, Střední školou technickou a obchodní Dačice
a v neposlední řadě i s dětmi z MŠ Bratrská
a Sokolská.
V úvodu pronesli svá přání k svátku
starosta města pan Karel Macků, který
měl pro babičky připraveny růže a místopředseda Poslanecké sněmovny ČR Jan
Bartošek, který babičkám předal perníková
srdíčka.

Pro doplnění slavnostní atmosféry napekli učni z SOUZaS za finanční podpory
Zdravého města Dačice a MA21 zákusky
a během oslav přítomné obsluhovali.
Kulturní program pak patřil malým kamarádům z MŠ, se kterými se již babičky
mohly seznámit během školního roku na
pěti společných setkáních, během kterých
probíhaly různé pracovní dílny, hry a zájmové činnosti.
Tímto šestým mezigeneračním setkáním
jsme projekt zakončili. Vzájemná setkání
byla obohacením pro všechny zúčastněné. Děti si prožily pocit obdarování, které
nemusí znamenat jen hmotné dary, ale
především vzájemné povzbuzení, pohlazení a obejmutí. Dětská spontánnost
zase vykouzlila úsměvy na tvářích seniorů
a přinesla jim příliv radostné dětské energie. Také my, učitelky, které jsme se podílely
na přípravě těchto vzájemných setkání,
jsme odcházely s pocitem naplnění všech
očekávání, která měl tento projekt přinést.
Hana Nováková a Marie Pelikánová
Ochutnávka pro budoucí prvňáčky
Dne 14. 5. 2019 proběhla ve spolupráci
Zdravého města Dačice a ZŠ Komenského
ochutnávka pokrmů ze školní jídelny MŠ
Dačice, která je zapojena do projektu Zdravá školní jídelna. Cílem této akce bylo ukázat budoucím prvňáčkům a jejich rodičům,
že zdravé stravování ve školní jídelně může
být i chutné. Indická polévka z červené
čočky se zázvorem, bulgur s krůtím masem
a zeleninou, treska zapečená s kořenovou
zeleninou a smetanou, brokolicové karbanátky s uzeným tofu i tvaroh s jahodami
a chia semínky všem zúčastněným moc
chutnaly a rodiče si odnášeli recepty s tím,
že si určitě některá jídla uvaří i doma.
Jsme rádi, že se tato akce setkala u rodičů
i dětí s pozitivním ohlasem.
Hana Nováková
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XV. ročník střelecké soutěže se vydařil
Patnáctý ročník brokového víceboje družstev na střelnici Zahrádecký les v Dačicích.
dačické střelnici.
Dačický víceboj vyhrálo již počtvrté za sebou družstvo ABC
Kovopit z Bystřice nad Pernštejnem ve složení Bělík Michal, Vrbas
Josef a Vala Jiří s dosaženým výsledkem 152 bodů a vyrovnalo
tak svůj i celkový rekord soutěže. Druhé místo obsadilo družstvo
DAKUZA složené ze střelců Tomíšek Vladimír z Valtínova, Štefl
Jiří ze Zahrádek a Štefl Jaroslav z Kunžaku s celkovým počtem
140 zásahů. Na třetím místě skončilo družstvo RPZ z Č. Krumlova
a Č. Budějovic se střelci Paluska Zdeněk, Pils Roman a Trochta Patrik
se 127 zasaženými terči.

4. května 2019 se na střelnici Zahrádecký les v Dačicích sjelo
třináct tříčlenných družstev (39 střelců), která bojovala o hodnotné ceny od sponzorů. Závod byl vypsán na 60 terčů pro každého
střelce, celkem 180 terčů pro družstvo. Střílelo se ve třech mysliveckých disciplínách: Lovecké baterii 20 terčů, Loveckém kole 20 terčů
a Zajíci s terči 20 terčů (8+12).
Kdyby chtěl někdo závod narežírovat, asi by to lépe nezvládl.
Ráno jsme přijížděli na střelnici v husté mlze. Ta se před zahájením
závodu zvedla a začalo svítit sluníčko. Po ukončení závodu, když
se sčítaly zásahy, začalo pršet. Na vyhlášení výsledků přestalo
a potom se strhl prudký déšť, což už střelcům oslavujícím vítězství
nevadilo, neboť seděli v útulné společenské místnosti střelnice.
Jako minulé ročníky, tak i letos jsme si ověřili, že se k nám vracejí
stejná družstva a nová přibývají, což nás moc těší. Družstvo ve složení Pavel Hrubý, Milan Kural a Roman Hrubý se zúčastnilo všech 15
ročníků! Patří jim velký obdiv a chci jim velice poděkovat za věrnost

Všem zúčastněným družstvům děkujeme za věrnost dačické
střelnici a již teď se těšíme na první soutěž ve střeleckém kalendáři
2020 – 21. ročník Novoročního poháru (25 AT; 20 LK), který pořádá
Střelecký klub Dačice na střelnici Zahrádecký les. Hlavní cenou
soutěže je již tradičně půlka prasete.
Všem příznivcům sportovní střelby a myslivosti přeji úspěšnou
střeleckou i loveckou sezónu 2019.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Přijmeme do pracovního poměru

řidiče a řidičky autobusu
Pro oblast: Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice

U Nádraží 694/II, 377 14 Jindřichův Hradec
e-mail: info@csadjh.cz
www.csadjhradec.cz
www.modra-vlna.cz

Tel. 606 612 477

--- inzerce ---

ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

--- inzerce ---

Požadujeme: ŘP sk. D,
profesní průkaz, kartu do
DGT, zdravotní způsobilost
Nabízíme: jistotu stabilního
zaměstnání, průměrnou
mzdu více než 34 000 Kč
plus diety 2 500 Kč,
motivační složku za PHM,
možnost ubytování.
Možnost zaměstnání i na
zkrácený úvazek.
Bene ty: úhrada pojistky
z výkonu povolání, zdarma chytrý mob. telefon + sim karta
s hrazeným tarifem vč. internetu, cestování remními
autobusy zdarma, remní půjčka, příspěvek na penzijní
nebo životní pojištění, příspěvek na dětský tábor.
Možnost získání řidičského průkazu ZDARMA
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Co je nového na Základní škole Komenského
Nákup mimo kamenné prodejny - finanční gramotnost pro
osmáky
Žáci osmého ročníku naší školy se zúčastnili projektu Škola odpovědného spotřebitele 2019 financovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Během 5 vyučovacích hodin se osmáci seznámili
zejména s právy spojenými s nákupem po internetu, s právem na
odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu
a následnými postihy ze strany prodávajícího. Cílem projektu je
zvýšit právní povědomí k jejich věku a potřebám, dále téma zahrnovalo kritéria výběru prodejce, rizika spojená s internetovými
obchody, podomním prodejem, s uzavřením smlouvy po telefonu
nebo nechvalně známé předváděcí akce. Na závěr projektu vytvořili žáci panel s portfoliem, který jim bude připomínat důležité rady
do života.
Znalosti a dovednosti
Jaro patří soutěžím nejen sportovním. Těmto měsícům školního
roku dominují vědomostní a dovednostní soutěže. Zapojení žáci
nám dělají opravdu velikou radost. Velký dík patří jejich vyučující
za přípravu a motivaci. V Č. Budějovicích proběhlo krajské kolo
Olympiády v českém jazyce. I my jsme měli své želízko v ohni.
M. Svoboda (9. ročník) se umístil na krásném 10. místě z více než
dvaceti soutěžících. Moc gratulujeme a přejeme, ať láska k mateřské mluvě přetrvá i na škole střední! Úspěšná byla také reprezentace naší školy na okresním kole Biologické olympiády. Žáci kategorie D (tj. 6. a 7. ročník) se umístili na pěkném 8. (P. Chalupa) a 20. (F.
Jelínek) místě. V kategorii C (8. a 9. ročník) 7. místo obsadil M. Habal
a 15. místo M. Petr. Blahopřejeme!
Všichni páťáci a osmáci se v průběhu dubna a května každoročně testují v Národním testování SCIO. Ověří si svoje vědomosti
z českého jazyka, matematiky, obecně studijních předpokladů
a z anglického jazyka. Ihned po ukončení testů žáci vidí, jak byli
úspěšní. Je to výborná zpětná vazba pro školu, rodiče, ale hlavně
pro samotné žáky.
Pedagog 21. století
Naše škola se zapojila do projektu IKAP - Pedagog 21. století.
V rámci tohoto projektu je nabízena vyučujícím podpora při zavádění inkluzivního vzdělávání a podpůrných opatření do praxe
formou spolupráce s odborníkem z praxe. Naši školu tak průběžně
navštěvují speciální pedagožky. Při osobní návštěvě má učitel možnost se speciálním pedagogem podrobněji prohovořit rozmanitou
problematiku týkající se inkluze v prostředí běžných škol. V rámci
společné práce hledají metody a formy výuky žáků se specifickými
poruchami učení, konzultují vhodný výběr a možnosti použití didaktických pomůcek, systém hodnocení, možnosti lepšího zapojení žáků se specifickými poruchami učení do třídního a školního
kolektivu. První setkání proběhla již koncem března a začátkem
dubna, v současné době probíhá společná tandemová výuka některých učitelů a speciálních pedagogů. Velmi přínosné, děkujeme.
Tak zase po roce létaly v družině čarodějnice

Pálení čarodějnic je tradiční akcí školní družiny. Děti přišly oblečeny do kostýmů čarodějnic a nejen děti. Měli jsme také dospělého čaroděje. Počasí nám přálo, a tak jsme si všichni užili grilování
s rodiči na školní zahradě. Měli jsme také čarodějnické občerstvení
- dračí krev, žabinec, hadí jed a elixír zdraví. Všechny nápoje měly
velký úspěch. Děti mezi opékáním soutěžily a stavěly stavby z písku. Rodiče si odpočinuli a popovídali u kávy. Také si mohli vyzkoušet kvíz, jak znají naše pohádky. Nakonec dostali všichni letecký
řidičák, aby mohli další rok létat.
A na závěr malá ochutnávka exkurzí
Deváťáci navštívili pivovar a Muzeum techniky v Telči. Během
programu se žáci seznámili s výrobou piva. Prohlédli si varnu, spilku i další prostory telčského pivovaru, kde se během poutavého
výkladu dozvěděli spoustu zajímavostí. Oblíbenou exkurzi doplňující výuku chemie doplnili návštěvou Muzeum techniky, kde mohli
obdivovat spoustu starých věcí od mandlu po nádherné veterány.
Jednou z exkurzí Dne Země byla exkurze do Brna, kde navštívili
žáci zábavný vědecký park VIDA!, který se nachází u výstaviště. Žáci
měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet získané i nové informace v praxi, např.: stát se hvězdou zpravodajství o počasí, rozpoutat
tornádo, vyzkoušet Morseovu abecedu. Ověřili si různé působení
fyzikálních sil. Setkali se s Newtonovými zákony v praxi a sestrojili
si jednoduché stroje, jako je nakloněná rovina, kladka nebo páka.
Program byl inspirován principem „Rube Goldberg machine“, tedy
řetězením strojů, které složitou cestou dospějí k vykonání něčeho
velmi jednoduchého.

Program Dne Země je opravdu velmi rozmanitý – žáci navštíví
skládku, třídírnu odpadu, čističku odpadních vod, zoo, koníky, kozí
farmu, záchrannou stanici, bioplynku. V průběhu školní docházky
v naší škole neustále vedeme děti k řádnému životu na naší Zemi.
Podělit se o jejich zážitky můžete na webu naší školy www.zsdacice.eu.
Eva Macků, ředitelka školy

Bohatá nabídka infocentra
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
První místo na McDonald´s Cupu v Jindřichově Hradci
7. května 2019 se konalo okresní kolo poháru v minikopané s názvem Mc Donald´s Cup. Hrálo se na Tyršově stadionu v Jindřichově
Hradci. Do soutěže se přihlásilo 10 družstev.

Naši borci – Petr Blaha, Lukáš Henzl, Daniel Kára, Tadeáš Krejča,
Michal Lipták, Daniel Mašata, Štěpán Plucar, Daniel Šmíd a Štěpán
Zabloudil turnaj vyhráli a zajistili si postup do krajského kola, které
se konalo 21. května 2019 v Písku.
Moc gratulujeme. Děkujeme také trenérovi Michalu Krtkovi za
vzorné vedení týmu.
Jitka Chvátalová
Tým druháků a třeťáků na McDonald´s Cupu
Druháci a třeťáci se také zapojili do turnaje v minikopané s názvem Mc Donald´s Cup, který se konal 10. května na Tyršově stadionu v Jindřichově Hradci. Hráli výborně, ale do finálových bojů
nepostoupili.
Všem hráčům však děkujeme.
Naši školu reprezentovali – Václav Chňoupek, Jáchym Pospíšil,
Tobias Tůma, Ondřej Kadrnožka, Petr a Pavel Kubešovi, Karel Vacek,
Ondřej Kadlec, Josef Jakoubek, Jaroslav Mátl a Matěj Šťastný.

Putování proti proudu Dunaje
Protože je o zahraniční exkurze mezi žáky každoročně velký zájem, rozhodli jsme se letos naplánovat ještě jeden výjezd do německy mluvících zemí. Naše jarní výprava žáků 8. a 9. ročníku tentokráte směřovala do bavorského Pasova. V pátek 26. 4. 2019 jsme
se tedy vydali podél největší řeky střední Evropy - Dunaje.
První zastávkou byla největší říční vodní elektrárna v Německu
- Laufwasserkraftwerk Jochenstein. Součástí prohlídky bylo
i interaktivní muzeum Haus am Strom zaměřené na využití vodní
energie.
Druhým bodem programu byla návštěva bavorského města Pasov. Naše cesta směřovala nejprve na opevněnou vyhlídku nad
městem. V historickém centru jsme se pak zastavili u staré radnice.
Následovala pěší procházka k dómu Sv. Štěpána. Společná procházka končila u soutoku tří místních řek.
Domů jsme se vraceli sice až ve večerních hodinách, ale v dobré
náladě.
Bohumil Šuhaj
Nejen z šuplíku našich babiček
S žáky 6. B jsme navštívili jarní výstavu „Nejen z šuplíku našich babiček“ pořádanou MMaG Dačice. Šesťáci sem přispěli větší prostorovou prací rybníka, který byl doplněn vyráběnými letními botami.
V dačické galerii jsme viděli výtvory týkající se jara a velikonočních tradic, a to z dob minulých i ze současnosti. Poté jsme se zastavili u expozice věnované první kostce cukru na světě, vyzkoušeli si
odseknout kousek z cukrové homole a zhlédli film věnovaný Jakubu Kryštofu Radovi.
Sylvie Muselová
Exkurze do Přírodní a bylinkové zahrady v Mutišově
V rámci kroužku Globe jsme se v pátek 10. 5. vydali do první „bylinkové” obce u nás, do Mutišova.
Hned na zastávce nás čekalo menší překvapení v podobě přeháňky. Na návsi si nás pak vyzvedla majitelka Přírodní a bylinkové
zahrady, paní Jana Bochníčková. Vyslechli jsme si od ní zajímavý
výklad, ze kterého jsme se dozvěděli spoustu nových informací, jak
už o samotných rostlinách a stromech, které na své zahradě má,
tak i například o semínkách a sazenicích nebo o úkrytech pro různé živočichy. Na památku jsme si mohli odnést semínka měsíčku
lékařského a okrasného máku.
Myslím si, že jsme si všichni exkurzi užili. Navíc jsme se dozvěděli
a také viděli spoustu věcí, které budeme moci realizovat na naší
školní zahradě.
Eliška Benešová (9. A)

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny
včetně přípravy na některé zkoušky
Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com
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Fotbalový turnaj
Ve středu 15. 5. 2019 se týmy našich 6. a 7. tříd utkaly s družstvy
z Gymnázia Dačice a ZŠ Komenského ve fotbale.
Hrálo se na fotbalovém stadionu v Dačicích na dvou hřištích vždy
po 10 minutách. Týmy byly rozděleny do dvou skupin a následně se
hrálo semifinále a zápasy o umístění na bedně .
Z celkového počtu 8 týmů obsadila naše družstva první tři místa.
Na třetím místě se umístila třída 6. A, druhé místo vybojovala 6. B
a putovní pohár za vítězství získali žáci 7. třídy!
Velký obdiv patří všem hráčům, že i přes nepříznivé počasí, které v průběhu turnaje panovalo, neztratili elán a hráli s obrovským
nasazením.
Na závěr děkuji Michalu Krtkovi za organizaci a skvělý turnaj!
Jana Vaňková
Velikonoční turnaj
Ve středu 17. dubna 2019 se konal v tělocvičnách naší školy tradiční turnaj žáků 1. stupně v kopané a v přehazované.
Soutěže se zúčastnilo osm družstev – pět z naší školy a také hosté z Budče, z Budíškovic a ze Starého Hobzí. První místo vybojovala
děvčata z 4. B, která prošla turnajem bez porážky. Druhé místo obsadily Budíškovice a na třetím místě skončila dvě družstva – Staré
Hobzí a naši páťáci.
V malé kopané soutěžilo družstev pět. První místo získali borci
z páté třídy, druzí byli čtvrťáci a třetí místo obsadili chlapci z 3. B.
Všichni sportovci hráli fair play a turnaj se vydařil.
Jitka Chvátalová a Jana Chvojsíková

Den Země
30. duben se na naší škole nesl v duchu enviromentálních akcí
k oslavám Dne Země. Žáci prvního i druhého stupně zde získávali
nové poznatky o ekologii, historii i současnosti.
Každá třída prvního stupně vyrazila jiným směrem, za plněním
jiných úkolů. Prvňáci navštívili pohádkovou stezku v Panenské.
Druháci se vydali na hrad Landštejn, kde je čekal pořad „Kaše od
Bílé paní“. Třeťáci prožili kynologické dopoledne na cvičišti v Dačicích v Zahrádeckém lese. Čtvrťáci se vydali na hrad Roštejn, kde
absolvovali program o přírodě a myslivosti. Páťáci putovali Vydří
stezkou.
I na žáky druhého stupně čekaly zajímavé zážitky. Navštívili:
meteorologickou stanici v Kostelní Myslové, zříceninu hradu Landštejn, ČOV Toužín a Budějovický Budvar. Počasí úplně nepřálo, a tak
některé skupiny žáků zmokly. Přesto se všichni dozvěděli mnoho
nového a zajímavého.
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Zprávy z Gymnázia Dačice
K čemu je dobrá čtenářská gramotnost
Spolu s rostoucím množstvím informací
v dnešní době roste také potřeba vyznat
se v nich, odlišit podstatné a pravdivé informace od těch nepodstatných a lživých.
Proto byl do školních vzdělávacích plánů
studentů 1. ročníku a kvinty zařazen předmět čtenářská a informační gramotnost.
Kromě toho, že se u prváků tradičně umisťuje na předních příčkách v anketě nejoblíbenějších předmětů, sedmiletá zkušenost
s výukou čtenářské a informační gramotnosti potvrzuje i její užitečnost. V rámci
výuky tohoto předmětu se studenti účastní
také řady doprovodných akcí. Letos na jaře
to byl například filmový festival Jeden svět
na školách nebo workshop Zvolsi.info.
Poslední zmiňované akce zaměřené na
mediální gramotnost se zúčastnili studenti
sexty, kvinty a 1. ročníku. Vedl ji Jakub Fišer,
student politologie, mezinárodních vztahů a mezinárodních teritoriálních studií na
FSV UK, jenž je součástí týmu studentského
projektu Zvolsi.info, který učí mladé lidi zacházet s informacemi a odhalovat manipulace v médiích.
V rámci workshopu si žáci vyzkoušeli
zpracovat myšlenkovou mapu mediální
gramotnosti, pracovali s novinovými články, v nichž hledali manipulativní techniky,
dostalo se jim praktické ukázky deep fake
i obrazové dezinformace či se dozvěděli,
jak fungují algoritmy sociálních sítí a v čem
spočívá nebezpečí života v sociální bublině.
Z workshopu odcházeli studenti vybaveni praktickými tipy, jak se neutopit
v záplavě informací, jak je odlišit od dezinformací a jaké webové stránky jim v tom
například mohou pomoci. Ostatně ani sám
přednášející neodcházel s prázdnou, neboť
mu naši studenti obohatili slovní zásobu
o vpravdě obrozenecký název pro fake
news – „prstocucy“. Tedy akce přínosná pro
obě strany.
Petra Mašátová, zástupkyně ředitele
Prevence kyberšikany na nižším gymnáziu
V pondělí 15. dubna a v úterý 16. dubna
se třídy nižšího gymnázia zúčastnily přednášky o nebezpečích internetu – kyberšikaně nebo nejrůznějších závislostech. Přednášel bývalý kněz a nynější fotograf Radim
Strojek.
Přednášku začal informacemi o sobě,
jedna byla nepravdivá, tu jsme museli odhalit. Dále jsme se například rozdělili podle
toho, jakou svobodu při sledování internetu nám rodiče dávají.
Přednáška byla proložena příběhy o kyberšikaně, pak nám přednášející radil, jak
se v takové situaci zachovat. V další části se
věnoval různým závislostem a závislost na
internetu přirovnal k závislosti na drogách.
Pan Strojek je zapojen do projektu ACET,
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více je uvedeno na internetových stránkách https//:www.acet.cz/.

Přednáška byla zábavná, nenudila a poučila.
Viktor Martinů, student tercie
Vítězství v regionálním kole YPEF
Ve středu 24. dubna se na Lesnické
a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně konalo regionální kolo lesnické
soutěže „Mladí lidé v evropských lesích“.
Naše gymnázium reprezentovala obě vítězná družstva místního kola v Telči, které
proběhlo 12. 2. 2019. V kategorii mladších
žáků (13 až 15 let) tedy opět soutěžili Martin Urbanec a Jan Terber z prvního ročníku
a Alexandra Palánová z kvinty. Kategorii
starších žáků (16 až 20 let( tradičně zastoupili Antonín Málek, Tomáš Přikryl a Zdeněk
Škoda ze septimy.
Soutěž se i tentokrát stejně jako v místním kole skládala ze dvou částí. Teoretická
část spočívala ve znalostním testu o lese
a lesním hospodářství a v praktické části,
která byla oproti místnímu kolu podstatně obsáhlejší a náročnější, šlo o poznávání
přírodnin. Žáci určovali nejen typické lesní
rostliny, živočichy, šišky či větve stromů, ale
i různé další speciality jako například dřevokazné houby, hmyzí škůdce atd. V celé
republice se koná celkem šest regionálních
kol, která probíhají v Brně, Hranicích, Žluticích, Písku, Trutnově a Praze.

Regionálního kola v Brně se zúčastnilo
22 družstev. Soutěžit přijeli žáci například
z Jihlavy, Nového Města na Moravě, Tišno-

va či Znojma. Konkurence tedy byla velká,
a přesto se našim žákům mladší kategorie
podařilo obhájit vítězství i v tomto kole,
čímž si zajistili postup do národního kola,
které se uskuteční v Kostelci nad Černými
lesy ve dnech 17. a 18. června v prostorách
Fakulty lesnické a dřevařské ČZU. Žáci starší
kategorie se v silné konkurenci umístili na
osmém místě, přičemž za velký úspěch považuji již samotný postup obou družstev do
regionálního kola.
Celá akce byla opět perfektně zorganizovaná. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení i doprovodný program ve
venkovním arboretu. Jednalo se například
o ukázku injektáže jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové v praxi. Všichni soutěžící
obdrželi pamětní list a naše vítězné družstvo ještě navíc kromě spousty drobností
i jednu větší cenu, a to jehličnan, o který se
studenti vzorně starali v MHD, autobuse
i ve vlaku na cestě domů. Všem soutěžícím
děkuji za vzornou reprezentaci školy a vítězům přeji hodně štěstí v národním kole.
Miroslava Chňoupková,
vyučující biologie
První a druhé místo na volejbalovém
turnaji
Dne 25. 4. 2019 se uskutečnil tradiční
volejbalový turnaj O cestovní koště v Dačicích v tělocvičně SŠTO. Obhajovat první
místo z loňského roku se vydalo šestnáct
statečných gymnazistů rozdělených do
dvou týmů – A a B.
V Dačicích se utkalo družstvo Obchodní
akademie z Jindřichova Hradce a školy z Dačic – SŠTO, týmy A i B, a jeden tým ze SOU.
Celkem se akce zúčastnilo šest družstev.
Hráli jsme systémem ,,každý s každým“, ale
pouze na dva sety do patnácti bodů. Turnaj
jsme zahájili zápasem proti našemu týmu B,
takže jsme se přátelsky rozehráli a připravili
se na další zápasy. Tým A ztratil pouze jeden set proti SOU, a tak úspěšně ovládl celý
turnaj! Tým B se držel hned v závěsu a obsadil krásné 2. místo!
Pořadatelé si pro nás připravili příjemný
doprovodný program, například vystoupení mažoretek z Dačic. Také jsme si mohli
o svačinové přestávce zatančit zumbu pod
vedením dvou dívek ze SŠTO.
Akce byla výborně zorganizována a všem
se nám moc líbila. S sebou jsme si kromě
putovního čarodějnického koštěte odnesli
také originální medaile ve tvaru čarodějnice, které pro nás vytvořili žáci na 3D tiskárně. Děkujeme tělocvikářům Procházkovi
a Fenclovi za výbornou podporu a těšíme
se zase za rok!
Sára Šestáková, studentka 3. ročníku
Informace o dalších akcích školy najdete
na www.gymn-dacice.cz, www.g-one.tv,
www.instagram.com/gymnaziumdacice/,
www.facebook.com/gymn.dacice/.
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Zprávy ze ZUŠ Dačice
Dačice v Třešti
Ve středu 24. dubna 2019 vpodvečer se v sále ZUŠ Třešť uskutečnil společný koncert našich a třešťských žáků. Tato tradice sahá do
roku 2016, kdy proběhl první koncert žáků obou škol a od té doby
se pořadatelsky obě školy střídají. V komornějším sále třešťské základní umělecké školy mohli návštěvníci koncertu slyšet velmi pěkné instrumentální i pěvecké výkony mladých hudebníků z obou
škol. Nám, hostům z Dačic, se dostalo velmi milého a srdečného
přijetí ze strany našich třešťských kolegů a ve stejném duchu se
nesla celá akce.
Školky v zušce
Základní umělecká škola Dačice bývá v dopoledních hodinách
většinou tichým a klidným místem. V předposledním dubnovém
týdnu tomu tak ovšem nebylo. Od úterý 23. až do čtvrtka 25. dubna k nám vždy mezi devátou až jedenáctou hodinou dopolední
postupně zavítaly děti z předškolních tříd všech mateřských škol
z Dačic a okolí. Cílem návštěv předškoláků bylo seznámit je s prostředím naší školy a formou interaktivních činností z oblasti hudebního a výtvarného umění zjistit a podpořit jejich možný zájem
o to, aby se od nového školního roku mohli stát žáky naší školy. Za
přípravu celé akce děkujeme panu učiteli Jiřímu Novákovi a paní
Mgr. Haně Švarcové, ředitelce dačických mateřských škol.
Úspěchy žáků hudebního a výtvarného oboru na soutěžích
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v budově Základní umělecké školy
B. Jeremiáše v Českých Budějovicích konalo krajské kolo ve hře na
elektronické hudební nástroje. Naši školu zde reprezentovala Natálie Starostová ze třídy pana učitele Červenky. Ze soutěže si Natálie
odváží druhé místo ve své kategorii. Naší mladé, nadějné klávesistce blahopřejeme za skvělé umístění v náročné konkurenci a panu
učiteli Červenkovi děkujeme za přípravu a pedagogické vedení.
Komorní soubor pod vedením pana učitele Richarda Šedy (Dorota Mátlová, Dominik Novák, Barbora Šedová, Anna Teplá, Ondřej
Novák) dosáhl dalšího skvělého úspěchu. Po vítězství krajského
kola v komorní hře s převahou dechových nástrojů se naši mladí
komorní hráči probojovali do ústředního kola a v sobotu 27. dubna
2019 vyhráli v Liberci svoji kategorii. Gratulujeme celému souboru
i panu učiteli Šedovi za vynikající výsledky jejich společné práce!
Skvělé druhé místo ve své kategorii si z ústředního kola soutěže
v komorní hře s převahou dechových nástrojů v Liberci odváží
trumpetové trio (Radek Pavlů, Antonín Anděl, Pavel Prkna) pod vedením pana učitele Evžena Mašáta. Opět nezbývá než vřele poblahopřát našim soutěžícím za výborné umístění, panu učiteli Mašátovi za přípravu žáků a všem poděkovat za reprezentaci naší školy.
Velmi významného úspěchu dosáhli žáci výtvarného oboru.
V rámci mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice získali žáci
naší školy v konkurenci sedmdesáti zemí světa, které zaslaly 15.336
prací, medaili Lidická růže – Klára Štruplová (vyučující Petra Kadlecová) a několik čestných uznání – Kateřina Lajtkepová (vyučující
Petra Kadlecová), Vojtěch Novotný, Eliška Řezáčová, Magdaléna
Uhríková (vyučující Kateřina Zedínková), Přemysl Kříž (vyučující Jaroslav Čajka). Oceněným žákům blahopřejeme a pedagogům děkujeme za přípravu žáků.

Na „Zlivskou kytaru“ se těší žáci ze třídy paní učitelky Jany Polákové každý rok, ale jejich letošní účast v pátek 3. 5. byla výjimečná
hned v několika směrech: jednak počtem žáků, kterých bylo tentokrát sedmnáct, jednak tím, že jsme měli zastoupení v každé ze
čtyř věkových kategorií soutěže komorní hry, ale hlavně proto, že
každý soubor získal ve své kategorii 1. místo. Takto úspěšně naši
ZUŠ reprezentovali tito žáci: I. kategorii (do 11 let) vyhrálo kvinteto
ve složení V. Tůma, D. Doubková, M. Mátlová, L. Čásová a M. Macků,
II. kategorii (do 13 let) kvarteto M. Němcová, Š. Bartušek, Z. Dolská a K. Janečková, III. kategorii (do 16 let) kvarteto P. Šabatková,
A. Dvořák, W. Vrba a B. Nehyba. Největšího úspěchu dosáhlo nejstarší kvarteto ve složení R. Kubeš, A. Pospíchalová, M. Krupil a M.
Koukol, které bylo jako nejlepší soubor soutěže porotou nominováno na koncert vítězů a svým provedením Šavlového tance od
A. Chačaturjana si zasloužilo titul absolutního vítěze celé letošní
přehlídky. Všem vítězům patří velká gratulace za skvělé úspěchy
v této soutěži, velké uznání náleží i paní učitelce Polákové za vynikající pedagogickou práci a přípravu žáků. Děkujeme také paní
učitelce Kristýně Jelínkové za pedagogický doprovod a rodičům
zúčastněných žáků za pomoc při organizaci.
Přehlídka akordeonových souborů a orchestrů
V sobotu 4. května 2019 se v jindřichohradeckém Divadelním
sále kulturního domu Střelnice uskutečnil jubilejní desátý ročník
Jindřichohradecké přehlídky komorní hry, akordeonových souborů a orchestrů. Pořadatelem této akce je již tradičně Základní
umělecká škola Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec a Společnost
ZUŠ Vítězslava Nováka z.s. v Jindřichově Hradci. Návštěvníkům se
představilo celkem sedm akordeonových souborů z Jindřichova
Hradce, Sezimova Ústí, Červeného Kostelce a nechyběli ani mladí
akordeonisté ze ZUŠ Dačice pod vedením paní učitelky Evy Novákové. Děkujeme tedy našemu akordeonovému souboru a paní učitelce Novákové za reprezentaci školy.
Kočárkový průvod
Ani letos, v sobotu 11. května, nechyběl Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice na Kočárkovém průvodu, který v rámci oslav Dne
rodiny organizuje MŠ Dačice. I když se letos počasí na pořadatele
i návštěvníky této tradiční akce trochu mračilo, nakonec se přece
jen umoudřilo a na pestrobarevný průvod kočárků z různých historických období se dokonce usmálo i slunce.
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele

Technické služby Dačice s.r.o.
přijmou
--- inzerce ---

Pěvecké sbory v Šumperku
V květnu se uskutečnil výměnný pobyt dačického pěveckého
sboru Červánek u šumperského přípravného sboru Plameňáci,
který vede sbormistryně Helena Stojaníková. Červánci se během
cesty do Šumperka zastavili v zábavním parku Robinson a večer už
je čekalo rozdělení do rodin šumperských Plameňáků. Na sobotní
dopoledne si pro nás domácí připravili výlet do nedalekého zámku
Velké Losiny. Odpoledne se již neslo v duchu příprav na společný
koncert, který proběhl v Klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
v Šumperku. Již teď se těšíme na návštěvu Plameňáků v Dačicích,
abychom jim jejich laskavost mohli oplatit.

Krajská soutěžní kytarová přehlídka

zedníka
Více informací na tel. 777 113 125.
17

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 6/2019

www.dacice.cz

Novinky ze ZŠ praktické a speciální v Dačicích
Soutěž ve zpěvu a recitaci Třeboňská růže
Dne 24. 4. se čtyři žáci naší školy zúčastnili okresní soutěže ve
zpěvu a recitaci Třeboňská růže.
Výsledek této soutěže lze označit jako medailovou žeň, neboť
jsme získali tři bronzová a jedno zlaté umístění za recitaci, za zpěv
sólo to bylo jedno bronzové, jedno stříbrné a dokonce dvě zlatá
umístění a za zpěv DUO nám patřila stříbrná příčka. Jedna ze žákyň
dokonce obdržela zvláštní cenu poroty.
Děkujeme žákům za skvělou reprezentaci školy. Zvláštní poděkování patří paní uč. Linhartové za přípravu žáků na tuto prestižní
soutěž, která se koná jednou za dva roky.
Požární poplach
V úterý 30. 4. na naší škole proběhlo požární cvičení. První vyučovací hodinu jsme si povídali, jak se zachovat v případě požáru
ve škole, co je to evakuace, a jak při evakuaci postupovat, na jaká
zavolat telefonní čísla
v případě požáru. Také
jsme si ukázali hasicí přístroje ve škole a únikové
cesty.
Během vyučování byl
vyvolán požární poplach.
Děti se měly pod vedením pedagogů evakuovat
před budovu školy. Eva-

kuace proběhla v hezkém čase. Žáci během poplachu zachovali klid
a rozvahu.
Den matek v naší škole
V úterý 7. 5. jsme ve škole uspořádali pro naše maminky posezení
k jejich blížícímu se svátku.
S dětmi jsme připravili malé pohoštění s kulturním programem,
v němž žáci svým maminkám zazpívali známé písně a také přednesli několik básní. Pak každý žák předal mamince přáníčko s květinou a vlastnoručně vyrobeným dárečkem, aby tak poděkoval za
všechnu její lásku a péči.
Příjemné posezení jsme ukončili tancem, do kterého se maminky se svými ratolestmi rády zapojily. Společně strávené odpoledne
nám rychle uteklo a domů pak všichni odcházeli v dobré náladě.
Poslední tečka za Sněhuláky
Akce „Sněhuláci pro Afriku“ byla organizována již po sedmé, a to
za účelem pomoci dopravit kola dětem do Afriky. Do této akce se
zapojilo 139 škol z celé České republiky včetně ZŠ Dačice, Neulingerova 108. Na naší škole proběhl sněhulákový den, během kterého bylo vybráno přesně 3.481 Kč.
Za vybranou částku vděčíme především příbuzným našich žáků
a přátelům školy, díky kterým se vybrala tato krásná suma. Touto
cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří podpořili tuto akci a přispěli jakoukoliv částkou. Nutno dodat, že při této
celorepublikové akci se dohromady vybrala neuvěřitelná částka
167.000 Kč.

Info z Dačického Domečku
V měsíci květnu jsme ukončili pravidelnou činnost kroužků a měsíc červen je věnován přípravě letních pobytových a příměstských táborů.
Dovolte ještě malé ohlédnutí za republikovými úspěchy našich mažoretkových týmů. Druhý květnový víkend se konalo MČR
v Hradci Králové. Po pěti letech dovezly mažoretky tituly mistryň
ČR v profi kategorii ve velkých formacích. A ne jeden, bylo jich víc.
V nabité konkurenci jim na krku cinkaly i další medaile z kategorií
hobby i profi a dosáhly na další krásná umístění.
Mažoretky jinak!!!
Přestože mažoretky dosahují na nejcennější kovy v celorepublikovém měřítku, cítí, že stále je co zlepšovat a do nového školního
roku se rozhodly, že chtějí zaujmout nejen děvčata, která již kroužky mažoretek navštěvují, ale především nejmladší zájemkyně. Pro
nový školní rok si připravily tuto nabídku:

Mažoretky juniorky 11 – 14 let
Skupina, která se bude scházet 2x týdně. Půjde o nácvik sestavy,
kterou budou děvčata následně prezentovat na soutěžích.
Mažoretky seniorky 14 a více let
Skupina, která se bude scházet 2x týdně. Půjde o nácvik sestavy,
kterou budou děvčata následně prezentovat na soutěžích.
Do všech skupin se mohou hlásit děvčata i bez předchozích zkušeností s mažoretkovým sportem.
Příští měsíc také přineseme předběžnou nabídku našich kroužků
pro školní rok 2019/2020, aby se děti měly o prázdninách na co těšit
a z čeho vybírat.
Všem dětem, jejich rodičům i ostatním zainteresovaným osobám našeho Domečku chceme popřát hodně sil do posledního
školního měsíce a poděkovat za jejich zájem a přízeň, kterou nám
v tomto školním roce věnovali. Děkujeme.
Za Domeček Jarka a Dana

PROVEDEME
TĚŽBU DŘEVA,
PŘIBLÍŽENÍ A ODVOZ DŘEVA
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TÉŽ VÝKUP LESNÍCH POZEMKŮ
A HOTOVÉ KULATINY
TEL. 774 532 901, 608 902 420
www.expo-drevo.cz

--- inzerce ---

Mažoretky přípravka 4 – 6 let
Nesoutěžní skupina, která se bude scházet 1x týdně 1,5 hodiny.
Půjde o základy mažoretkového sportu, práce s hůlkou a základní
kroky. Půjde o učení hrou.
Mažoretky kadetky 7 – 10 let
Skupina, která se bude scházet 2x týdně. Půjde o nácvik sestavy,
kterou budou děvčata následně prezentovat na soutěžích.

VYTĚŽENOU HMOTU
VYPLATÍME V HOTOVOSTI
PŘED ODVOZEM

www.dacice.cz

Zprávy z DPS
Odpoledne u kávy
29. dubna odpoledne jsme s našimi uživatelkami navštívily cukrárnu v Dačicích. Daly jsme si zákusek a kafíčko a popovídaly jsme
si. Užily jsme si společně příjemné odpoledne.
Děkujeme zaměstnancům cukrárny za příjemný a vstřícný přístup.
Čarodějnický program
Dne 30. dubna k nám přišly děti ze Základní školy Komenského
s paní učitelkou a připravily si pro nás čarodějnický program. Měly
připraveno pásmo písniček a tanečků.
Děkujeme za příjemné čarodějnické dopoledne.
Návštěva ZŠ Neulingerova
Ve čtvrtek 9. května jsme s našimi uživateli přijali pozvání do
Základní školy Neulingerova, kde nás paní učitelky ochotně provedly celou školou a připravily pro nás pohoštění. Poté následovalo vystoupení dětí. S paní učitelkou si společně připravily písničky
a básničky. Děkujeme za pozvání a za příjemný dopolední program.

Sportovní okénko
Fotbal:
1. 6.

muži

10:00 h

TJ Centropen Dačice-Nová Včelnice

15. 6.

muži

10:00 h

TJ Centropen Dačice-Nemanice

10:00 h

TJ Centropen Dačice-J. Hradec

17:30 h

TJ Centropen Dačice-Ledenice
hřiště za sokolovnou

9. 6. dorost
Volejbal:
5. 6.

ženy

Kuželky
6. - 9. 6. 2019 proběhne celostátní turnaj v kuželkách PČR a Městské policie na kuželně v Dačicích.
Oddíl kuželek TJ Centropen Dačice ukončil
svoji sezónu s vynikajícími výsledky. Muži
v 1. kuželkářské lize obsadili 2. místo se stejným bodovým výsledkem jako vítěz. Dorostenci byli na 5. místě, dvě družstva postoupila
z divize do 3. ligy. A po více jak 10 letech bylo
obnoveno družstvo žen a přihlášeno do soutěže.
Florbal:
Tento oddíl uspořádal ve dnech 11. - 12. 6. 2019 velký florbalový
turnaj za účasti 16 ti družstev. Osm týmů žen a osm týmů mužů.
Václav Šuler, předseda TJ Centropen
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Den matek

V pátek 10. května k nám do Domu s pečovatelskou službou zavítali žáci Základní školy B. Němcové pod vedením paní učitelky
a připravili si pro nás pásmo písniček a básniček. Na závěr rozdali všem vyrobená srdíčka

k svátku maminek.
Děkujeme za zpříjemnění pátečního dopoledne.

Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová,
Pečovatelská služba Ledax o.p.s. středisko Dačice

Vydává: Město Dačice
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IČ: 00246476

26. ročník
9. závod Běžce Vysočiny 2019
Dačice rybník Peráček
sobota 8. června 2019
• Pořadatel: Sdružení běžců Dačice, Běžec Vysočiny
• Start: mládež 10:00 a 10:35 h
hlavní závod 10:30 h – hráz rybníka Peráček
• Startují: muži veteráni 40, 50, 60 (13,2 km), junioři (13,2 km),
muži 70, ženy 20, 35, 45 (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 trati, mládež
do 9 let okruhy v okolí rybníku Peráček
po nezpěvněných cestách

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

Číslo: 6/2019, ročník osmý
Datum vydání: 30. 5. 2019
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
distribuce zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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Kulturní dům Beseda

Kino Beseda

10. června, pondělí, 19:30 h
Jó, není to jednoduché!
Divadelní představení, hrají: Jiří Langmajer,
Adéla Gondíková, Monika Timková, Karolína
Krejčová, David Punčochář
Vstupné 390/370/350 Kč
KD Beseda, Dačice

2. června, neděle, 17:00 h
AVENGERS: ENDGAME, fantasy, 3D
český dabing, vstupné 130/150 Kč

22. června, sobota, 13:00 h
LETŇÁK
Hudební festival pro celou rodinu. Hudba,
zábava pro děti, dobré jídlo a pití.
Vstupné: děti do 10 let zdarma, předprodej
80 Kč, na místě 100 Kč
Pod Kaštany, Dačice

7. června, pátek, 19:00 h
ROCKETMAN, hudební/drama, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč

Kulturní dům Beseda
Palackého nám. 4, Dačice
te.: 384 401 279
Kino Beseda
te.: 384 401 277
www.besedadacice.cz

Klub Béčko
1. června, sobota
Dětský den pro dospělé
8. června, sobota
Karaoke
15. června, sobota
Modelka XXL
Rezervace na všechny produkce:
tel.: 602 168 796
e-mail: becko@dacice.cz
od 1. 7. do 31. 8. KLUB UZAVŘEN

5. června, středa, 19:00 h
TERORISTKA, komedie/drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč

9. června, neděle, 17:00 h
ALADIN, rodinný, 3D
český dabing, vstupné 110/130 Kč
12. června, středa, 19:00 h
AFTER: POLIBEK, romantický, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč
14. června, pátek, 19:00 h
LÉTO S GENTLEMANEM, romantický, 2D
česky, vstupné 100 Kč
16. června, neděle, 19:00 h
DADDY COOL, komedie, 2D
český dabing, vstupné 110 Kč
21. června, pátek, 19:00 h
MUŽI V ČERNÉM: Globální hrozba, sci-fi, 3D
český dabing, vstupné 110/130 Kč
23. června, neděle, 17:00 h
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč
28. června, pátek, 18:00 h
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 110/130 Kč

Kočárkový a koloběžkový průvod
V sobotu 11. května se už popáté konal kočárkový a koloběžkový průvod, který
je již tradiční oslavou Dne matek, pořádanou Mateřskou školou Dačice ve spolupráci s Městem Dačice.

Ještě v poledne se zdálo, že déšť nedovolí, aby se tato akce konala. Na poslední chvíli se ale počasí umoudřilo a průvod, v čele
s dechovým orchestrem ZUŠ Dačice, se
vydal od MŠ Boženy Němcové tentokrát až
ke sportovnímu stadionu, kde pro dětské
účastníky připravily učitelky z mateřské
školy a fotbalový oddíl Dačice program
plný her a sportovních zážitků. Ani letos
nechyběl fotokoutek a malování na obličej.
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Díky panu Jaroslavu Pokornému, který
nám s velkou ochotou zapůjčil několik historických kočárků, včetně panenek a dobových kostýmů, bylo tentokrát co obdivovat.
Kouzlo starých časů určitě ovlivnilo celkovou atmosféru průvodu.
Chci také poděkovat svým zaměstnancům za přípravu a organizaci, dačickým
fotbalistům v čele s Michalem Krtkem,
kteří dětem připravili zajímavé sportovní
disciplíny, Městské policii za zabezpečení
hladkého průběhu průvodu, dechovému
orchestru za hudební doprovod, Kulturnímu domu Beseda za ozvučení akce, paní
Marcele Pokorné za čas, který nám věnovala při výběru kostýmů a přípravě kočárků
a v neposlední řadě všem těm, kteří celou
akci podpořili svojí účastí a vytvořili příjemnou atmosféru.
Hana Švarcová,
ředitelika MŠ

Katolický dům
a RC Křižovatka
6. června, čtvrtek, od 17:00 h
Zdraví a krása v každém věku
Přírodní kosmetické přípravky a jejich využití
v péči o tělo, vlasy, zuby, …
Nejen pro ženy. Přednášející: Jana Koubková.
Otevřená hernička pro děti.
26. června, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy
těhotenství, porod, mateřství a pohybový
vývoj dítěte s Renatou Kudrnovou, laktační
poradkyní a lektorkou nošení dětí a fyzioterapeutkou Jitkou Jakubcovou (Kontakt:
606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz)
Přijďte sdílet své starosti i radosti, nalézt
podporu v řešení problémů okolo dětí…
- v herně ve 2. patře Katolického domu
Pravidelné akce:
PO a ČT 8:30 až 11:30 h: Dopoledníček
- klubík pro rodiče s dětmi
ÚT 16:00 až 17:00 h: Setkání nad Biblí
ST 16:00 až 18:00 h: Otevřená herna
ST 17:30 až 18:30 h: Cvičení pro zdraví
NE 9:30 až 11:30 h: Stolní tenis pro veřejnost
Dále nabízíme možnost pronájmu:
badminton, lezecká stěna, stolní tenis, oslavy
všeho druhu
Více informací na www.katolicky-dum.cz
a www.rckrizovatka.cz

Městské muzeum a galerie
od 30. května do 16. června
Barevná paleta
Výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice. Slavnostní derniéra výstavy
v neděli 16. 6. v 16:00 h.
od 30. května do 30. června
Otevřená OKNA
Výstava k 15. výročí založení občanského
sdružení, jehož součástí je i sociálně terapeutická dílna Dačické Okénko.
21. června, pátek, od 18:00 do 21:00 h
XIV. Dačická muzejní noc
od 21. června do 1. září
Ten sbírá to a ten zas tohle
Již čtvrté pokračování sběratelské výstavy.
Slavnostní zahájení 16. 6. v 18:00 h. Zahraje
Telčské swingové trio.
23. června, neděle, 9:00 h
Výlet do Jevišovic
Návštěva zámku, kostela, přehrady a dalších míst v okolí. Odjezd z Havlíčkova nám.
v 9 h. Návrat do 18:00 h.
Přihlášky: 384 422 493, 722 012 146.
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h

