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Jak to vidím aneb Jak prý nám EU zakázala zabijačky
Určitě si vzpomenete, jak jsme před šesti roky všichni řešili, že už nebude možné dělat venkovské zabijačky. Bylo to v roce
2012, když jsme se v Událostech dozvěděli, že od příště bude muset každý chovatel zabíjet jen u sebe doma a maso může sníst
jenom on sám nebo jeho rodinní příslušníci. Takže končí zabijačky, které pro své sousedy pořádali hasiči a navíc prý hrozí až
300 tisíc korun pokuty. Může za to Evropská unie, která nám chce zakázat, abychom se scházeli. Že si tenhle nesmysl vymysleli
naši zákonodárci a že k takovému omezení nakonec nedošlo, jsme se už z médií nedozvěděli.
To, že jsme součástí Evropské unie,
nakonec asi nejvíce
vyhovuje těm, kteří
potřebují pro svá rozhodnutí alibi, protože
za podobné nesmysly
jako je zákaz obecních
zabijaček prý nemůžeme my v Česku, ale ta
zlá Unie. Vyhovuje to i těm, co nás potřebují pořád něčím strašit, jednou byrokraty
z Bruselu, podruhé imigranty a potřetí možná mimozemskou invazí. Nakonec EU vyhovuje i těm, kteří potřebují pořád na někoho
nadávat.
A jaké výhody poskytuje Evropská unie
nám ostatním? Už od roku 1957 přináší Evropská unie svým občanům mír a prosperitu, my jsme se připojili k EU v roce 2004.
Osobně považuji za největší výhodu tu,

která začala platit, když jsme se stali v roce
2007 také součástí Schengenského prostoru. Říká se jí volný pohyb osob a znamená
to, že od té doby už nepotřebuji pas, když
ve Slavonicích přejíždím do Rakouska. Naše
děti mohou studovat kdekoli po Evropě,
a to především díky studijním programům
EU. My můžeme pracovat třeba v Rakousku,
Německu nebo Anglii.
Evropská unie považuje za důležité regiony, a proto může být sympatická Čechům,
Slezanům nebo Moravanům bez ohledu
na to, v jakém kraji se zrovna nacházejí. EU
umožňuje všem díky své demokratické tradici, aby se cítili tak, jak to považují za přirozené.
Přijmeme-li heslo, které razil jeden z našich bývalých prezidentů, že peníze jsou až
na prvním místě, pak je třeba říci, že jenom
v letech 2018 – 2019 dostaly nebo dostanou

Dačice z EU více než 100 milionů korun, za
které jsme například postavili novou školku a přistavujeme školu. Jsem dalek toho,
abych Evropskou unii nekriticky obdivoval.
I já mám pocit, že by se EU měla zabývat
spíše zahraniční politikou Evropy, že by
měla vytvářet dostatečnou ekonomickou
i politickou protiváhu Rusku, Číně nebo
USA. Evropská unie by měla sjednocovat,
nastavovat společné principy a vyžadovat
plnění pravidel, které si její členové včetně
nás nastavili. EU by se měla konečně vypořádat s ilegálními přistěhovalci a jasně říct,
že stojí na straně slabých a bezbranných.
Před námi jsou volby do Evropského parlamentu, a tak Vás chci požádat, ne poprosit, přijďte 24. a 25. května k volbám a dejte
hlas tomu, kdo nás podle Vás bude v EU
nejlépe zastupovat. Myslím, že to stojí za to.
Karel Macků, starosta

Divadelní soubor Tyl má našlápnuto na Jiráskův Hronov
Modelka XXL zabodovala. Čestné uznání za režii pro Bety Minářů, cenu za herecký výkon pro Moniku Novákovou a k tomu
doporučení na celorepublikový festival amatérského divadla Jiráskův Hronov, to jsou trofeje, se kterými se vrátily dvě členky
dačického Tylu z Národní přehlídky divadla jednoho herce – Kaznějov 2019.
Cesta za tímto skvělým úspěchem začala letos 1. března na
Dačickém kejklování.
Představení Modelka
XXL zahajovalo letošní ročník krajské
postupové přehlídky
a výkon Moniky Novákové ve hře napsané Vendou Borůvkovou pro jednu
ženu, sledoval do
posledního místečka
zaplněný Klub Béčko.
Už v Dačicích udělila
odborná porota hlavní představitelce cenu za herecký výkon a doporučila hru do Kaznějova.
Že to bylo dobré rozhodnutí, a že představení Modelka XXL na-

studované dačickým Tylem patří k tomu nejlepšímu, co se letos
objevilo na amatérské divadelní scéně, potvrdila také porota v Kaznějově, kde se Národní přehlídka divadla jednoho herce konala
o víkendu 13. a 14. dubna.
Doporučení na Jiráskův Hronov neznamená automaticky účast.
O tom, zda divadelní představení, která doporučení obdržela budou v srpnu na nejstarší kontinuálně trvající divadelní přehlídku
v Evropě opravdu zařazena, bude rozhodovat programová rada
festivalu až po uzavření všech typů národních přehlídek.
Držme proto Monice Novákové a Bety Minářů palce, aby svůj domovský DS Tyl a celé Dačice mohly reprezentovat i na nejvýznamnější a nejprestižnější přehlídce českého amatérského divadla, kterou Jiráskův Hronov bezesporu je.
Představení Modelka XXL bude i nadále na dačickém kulturním
programu. Kdo hru ještě neviděl a má chuť se dobře pobavit, ale
i trochu zamyslet, může si naplánovat návštěvu Klubu Béčko, a to
4. května nebo 15. června. S reprízami této divadelní hry počítáme
pak znovu v podzimních měsících.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Slovo místostarosty
Každým rokem vnímáme, že množství dešťových srážek postupně ubývá. Dá se říct, že za poslední čtyři roky nám již jeden
roční úhrn srážek chybí. Úbytek deště v kombinaci s teplými letními obdobími povyšuje vodu na velmi cennou surovinu.
Město Dačice je součástí dobrovolného
svazku obcí Vodovod Landštejn. Mimo města Dačice jsou členy: Nová Bystřice, Slavonice, Budíškovice, Cizkrajov, Peč, Kostelní Vydří
a Staré Město pod Lanštejnem, dalšími obcemi
jsou Horní Slatina a Budeč, které ovšem nemají
hlasovací práva. Svazek prostřednictvím provozovatele, kterým je Čevak a.s., zajišťuje úpravu a dodávku veškeré pitné vody. Ročně je takto dodáno celkem
600.000 m3 vody, z tohoto množství město Dačice odebírá přibližně 50 %, a proto je jedním z jednatelů zástupce z města Dačice. Pro
toto volební období tuto funkci zastávám já.
Jako zdroj surové pitné vody slouží jednak vodní nádrž Landštejn, ale také studánka Královna, která se nachází u obce Řečice.
Surová voda musí být upravena, aby byla taková, jakou ji známe
z kohoutku doma. Technologické procesy úpravy vody zahrnují
širokou škálu fyzikálně-chemických metod (např. koagulace, flokulace, sedimentace, filtrace, membránové procesy, včetně nanofiltrace a reverzní osmózy, ionexové technologie, dealkalizace,
adsorpce, užití aktivního uhlí, odplynění, oxidace, redukce, chlorace, ozonizace, ultrafialové záření pro snížení mikrobiálního oživení
atd.).
Svazek, který hospodaří s ročním rozpočtem kolem 21 mil. ko-

run, se zaměřuje na rekonstrukce a údržbu hlavní rozvodné sítě.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
– vybudování vodovodního a výtlačného řadu mezi VDJ Kostelní
Vydří - Dačice. Jedná se o první etapu řešení, které zajistí dostatečné množství vody v požadované kvalitě a tlaku pro lokalitu Červený vrch a přilehlé ulice.
Abychom mohli realizovat další stavební akce, je nutné nejprve
připravit projektové dokumentace. V současné době se začíná pracovat na projektové dokumentaci – Obnova přívodního řadu. Jedná se o rekonstrukci přívodního potrubí od odbočky na Lidéřovice
až po lokalitu Nivy, která zlepší kvalitu a množství dodávané vody.
Další projektovanou akcí je osazení ATS – automatické tlakové stanice, která vyřeší problém s nízkým tlakem vody na okraji místní
části Bílkov. Poslední, ale ne méně důležitou akcí, je propojení vodovodu DSO Landštejn s místními částmi Dolní Němčice, Hostkovice, Lipolec, které jsou v současné době napojeny pouze na zdroj
pitné vody studánka Královna, kde zásoba vody postupně klesá.
Jak jsem uvedl na začátku, pitná voda se postupně stává velmi cennou surovinou, a proto je nutné, aby všichni občané měli
vody dostatek a v odpovídající kvalitě, o což se na DSO Landštejn
snažíme. Nicméně je zároveň nutné, abychom se všichni chovali
hospodárně a s vodou šetřili.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Rada města na své 13. schůzi konané
27. 3. 2019 mimo jiné:
• vzala se souhlasem na vědomí rozdělení
státní finanční podpory v celkové výši
695.000 Kč z Programu regenerace MPR
a MPZ na rok 2019,
• schválila zrušení výběrového řízení na
akci s názvem „Přístavba knihovny v Dačicích (2. vyhlášení)“ a schválila vyhlášení
výběrového řízení s názvem „Přístavba
knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)“ včetně předpokládaného harmonogramu
veřejné zakázky malého rozsahu,
• schválila účast Mateřské školy Dačice,
Základní školy Dačice, B. Němcové a Základní školy Dačice, Komenského v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. na rok 2019,
• schválila rozpočtové opatření č. 4/2019
v těchto objemech: příjmy 711.550,00 Kč,
výdaje 711.550,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• schválila výsledek výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Restaurování
a oprava části fasády budovy čp. 1/I
v Dačicích JZ, SV, SZ“ a uzavření smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem Stavební huť
Slavonice, spol. s r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve výši 726.416,92 Kč bez DPH,
• schválila zrušení zadávacího řízení na
stavební práce s názvem „Dolní Němčice,
návesní kaplička“ z důvodu nutnosti rozšíření předmětu zakázky o práce požadované Národním památkovým ústavem,
• vzala na vědomí zápis z druhé schůze Ko-
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mise Palackého náměstí, která se konala
dne 14. března 2019,
• schválila partnerství v projektu pod názvem „1. Rakousko – český dirigentský
kurz“ v rámci přeshraniční spolupráce
s rakouským spolkem Music ohne Grenzen se sídlem v Rakousku.
Rada města na své 14. schůzi konané
10. 4. 2019 mimo jiné:
• vzala se souhlasem na vědomí omezení
a přerušení provozu Mateřské školy Dačice v době letních prázdnin a omezení
provozu v době velikonočních prázdnin,
• vzala se souhlasem na vědomí návrh
ředitelky MŠ Dačice na konání zápisu
do Mateřské školy Dačice na školní rok
2019/2020 a kritéria pro přijetí, informaci o dnech otevřených dveří v MŠ Dačice a postup při přestupu dítěte na jiné
pracoviště MŠ Dačice od školního roku
2019/2020,
• schválila rozpočtové opatření č. 5/2019
v těchto objemech: příjmy 390.290,00
Kč, výdaje 390.290,00 Kč, financování
0,00 Kč,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Místní komunikace k RD, Borek u Dačic“ včetně harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín“ včetně harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
• schválila finanční příspěvek pro Otevřená

•

•
•

•

•
•
•

OKNA, z. ú. ve výši 5.000 Kč na uspořádání Májového bálu, který se uskuteční dne
3. 5. 2019 v KD Beseda,
udělila souhlas s přijetím finančních darů
v celkové výši 28.840,00 Kč od dárců
obec Peč, obec Budeč, obec Horní Slatina, obec Červený Hrádek, obec Kostelní
Vydří, obec Báňovice, obec Budíškovice
a obec Třebětice, které jsou určeny na
nákup a zpracování knižních fondů pro
místní obecní knihovny,
vyhlásila osmý ročník soutěže Rozkvetlé
Dačice a schválila její pravidla,
schválila výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2018 (zisk ve výši
10.031,89 Kč) a schválila Účetní závěrku
MMaG Dačice za rok 2018,
schválila výsledky hospodaření příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2018 (zisk ve výši 184.131,57
Kč) a schválila Účetní závěrku Knihovny
Matěje Mikšíčka za rok 2018,
vzala na vědomí zápis z 1. schůze Finančního výboru Dačice, která se konala dne
22. 3. 2019,
vzala se souhlasem na vědomí zápis
z 19. schůze Komise dopravy Dačice, která se konala dne 26. 3. 2019,
jmenovala s účinností od 1. 4. 2019 předsedy a členy občanských komisí v místních částech Bílkov, Borek, Dolní Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Chlumec,
Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří,
Toužín a Velký Pěčín.

www.dacice.cz

Vítání občánků
V sobotu 13. dubna 2019 přivítala místostarostka města Kateřina Marková společně s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni nové občánky. Přivítány byly děti: Barbora Bělohlávková, Sofie Budíčková, Jakub Dvořák, Gita Hanáčková, Petr Kubát, Nela Pelantová,
Viktorie Tintěrová, Matěj Třeba a Amálie Šedová.

Farmářské a řemeslné trhy
sobota 11. května 2019
8:00 až 13:00 h
Pod Lipkami
na Palackého náměstí
Hudba v podání harmonikáře Františka Dědiny
Dílničky pro děti s Dačickým okénkem
MINI ZOO pro děti s Jockey clubem MP
Přijďte ochutnat kvalitní lokální produkty
a nakoupit si výrobky od regionálních řemeslníků

Downtown Dačice 2019
adrenalin
emoce
pády
velké finále Czech Downtown Series
špičkoví závodníci

nová trať

extrémní skoky

afterparty se zvučnou kapelou
buďte u toho s námi
Palackého náměstí, Dačice

SOBOTA 14. září 2019

Seniorská obálka (karta)
Městský úřad Dačice nabízí seniorům k vyzvednutí seniorskou obálku, která má usnadnit řešení v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Jde o kartu, na které senioři (i za
pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní
základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně
dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře.
Obálka by měla být umístěna na viditelném místě
v bytě nebo domě - na dveřích lednice nebo vnitřní
straně vchodových dveří (na plastové obálce je
magnetická a lepicí páska). Zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat
vždy na těchto místech!
Údaje na kartě by měly být pravidelně aktualizovány a poslouží
v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu,
optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení. Seniorská obálka je důležitá zejména pro občany
žijící osamoceně, a napomůže v důležitých situacích, urychlí čas
a rozhodování při záchraně života.
ICE označení je mezinárodní zkratka a znamená použít v případě
nouze (z anglických slov “In Case of Emergency“).
Obálka je zdarma k vyzvednutí na informačním centru
MěÚ Dačice nebo na odboru sociálních věcí (Mgr. Vašíčková,
Mgr. Štěrbová).

Zubní pohotovost

Insolvenční správce

1. 5.

svátek

Chaloupka Adam

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

4. 5.

sobota

Jahelková Věra

Vajgar 724/III, J. Hradec

384 321 773

5. 5.

neděle

Johová Miluše

Stará cesta 505, J. Hradec

384 363 570

8. 5.

svátek

Havlíček Pavel

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

11. 5.

sobota

Princová Dana

Otín 58, J. Hradec

384 362 450

12. 5.

neděle

Kunkela Josef

Růžová 41/II, J. Hradec

384 363 491

18. 5.

sobota

Marková Jaroslava

Strojírenská 160, Dačice

384 456 215

19. 5.

neděle

Lovětínský Čestmír

Příhodova 176, Dačice

384 423 107

25. 5.

sobota

Majerčíková Barbora

Jarošovská 1126/II, J. Hradec

384 321 839

26. 5.

neděle

Lacinová Dagmar

Antonínská 85, Dačice

384 423 150

Úřední den insolvenčního správce
Mgr. Miroslava Ambrože v měsíci květnu
2019 bude dne 3. 5. 2019 v době od 8:30
do 12:15 h.
Úřední den insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové bude dne 24. 5.
2019 v době od 8:00 do 12.00 h.
Insolvenční správce najdete na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.
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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 465 členů.
PLÁNUJEME:
Výstavba kluziště - výběrové řízení na
zhotovitele akce
Vybavení učeben ZŠ Komenského - výběrové řízení na dodavatele
Rekonstrukce ulice Za Lávkami - 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.
Realizace proběhne červen až srpen tohoto
roku
Doplnění vybavení dětských hřišť
Workoutové hřiště – výměna povrchu
na hřišti nad rybníkem Vražda
Výstavba workoutového hřiště - u starých paneláků

Úspěšné žádosti o grant Jihočeského kraje
Zástupci odboru dotací a investic MěÚ Dačice zpracovali a předložili na začátku roku hned několik žádostí o grant Jihočeského kraje. Výsledek lze vnímat jako
velmi dobrý.
akce

požadovaný grant

schválený grant

Dětský hasičský kroužek (SDH Dačice)

100 080 Kč

60 000 Kč

Workoutové hřiště - výměna stávajícího
povrchu

200 000 Kč

150 000 Kč

Workoutové hřiště - nové u starých
paneláků (ul. Jiráskova)

100 000 Kč

100 000 Kč

Výměnu stávajícího povrchu workoutového hřiště nad rybníkem Vražda plánujeme provést v průběhu května a počítáme
rovněž s umístěním nových prvků. Ve stejném měsíci proběhne
rovněž výstavba zcela nového workoutového hřiště u starých paneláků (v blízkosti dětského hřiště), toto hřiště bude s ohledem
na omezené prostorové možnosti menšího rozměru, nicméně i tak nabídne vyžití dětem
i dospělým.
Martin Šťastný, vedoucí odboru dotací a investic

Setkání poslance s rodáky regionu
Srdečně Vás zveme na seminář pořádaný pod záštitou poslance Ing. Jana Bartoška, na téma: Co obnáší práce poslance PS PČR.

REALIZUJEME:
4. Pro vstup je nutný občanský průkaz!
Přeložka veřejného osvětlení v DolK Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
ních Němčicích - jedná se o přeložení
se dostanete nejlépe pomocí MHD tramstávajícího veřejného osvětlení vedeného
vajemi č. 12, 20 a 22 (zastávka Malostranské
vzdušným vedením po sloupech NN do
náměstí) anebo metrem na nejbližší stanici
země v souběhu s přeložkou NN a osazení
Malostranská na lince A a poté pěšky do
nových světelných bodů
Sněmovní ulice.
Výběrové řízení na zhotovitele akce Pokud znáte dalšího rodáka z Dačic žijíPřístavba Knihovny Matěje Mikšíčka - cícího v Praze, který by měl zájem se tohoto
lem projektu je rozšíření stávajícího objeksemináře zúčastnit, informujte ho laskavě
tu knihovny a tím zajištění dostatečného
o jeho konání.
prostoru pro nabídku knih, přednáškovou
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Orgán sociálně-právní ochrany dětí informuje

Právě opravujeme

Sociálně-právní ochrana dětí představuje zajištění práva dítěte na život, jeho
příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu
myšlení, je upravena zákonem č.359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.

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 až 2021 na facebooku, která má ke dni uzávěrky tohoto vydání 436 členů.

Tento zákon vymezuje SPO v § l jako:
a. ochranu práva dítěte na příznivý vývoj
a řádnou výchovu,
b. ochranu oprávněných zájmů dítěte,
včetně ochrany jeho jmění,
c. působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
d. zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale
nebo dočasně vychováváno ve vlastní
rodině.
I. děti, kterým se sociálně-právní ochrana poskytuje
Zákon o SPO definuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte pojem dítě tak, že dítětem je osoba nezletilá. Podle čl. 1 Úmluvy
se dítětem rozumí každá lidská bytost
mladší 18 let, pokud podle právního řádu,
jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.
Sociálně-právní ochrana se podle § 6 zákona o SPO zaměřuje zejména na děti,
a. jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
b. které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud
tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze
svěření dítěte do její výchovy,
c. které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když
nemají dostatečný zdroj obživy, požívají
alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly
trestný čin nebo děti mladší 15 let spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají
přestupky, nebo jinak narušují občanské
soužití,
d. které se opakovaně dopouští útěků od
rodičů nebo jiných fyzických nebo práv-

nických osob odpovědných za výchovu
dítěte,
e. na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění,
nebo je podezření ze spáchání takového
činu,
f. které jsou na základě žádostí rodičů
nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do
zařízení zajišťujících nepřetržitou péči
o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců,
g. které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za
výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi
dalšími fyzickými osobami,
h. které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se
na území České republiky nacházejí bez
doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu.
II. kdo zajišťuje poskytování sociálněprávní ochrany dětí
Ve smyslu hlavních principů jsou obecnými orgány určenými k ochraně dětí soudy a k poskytování sociálně-právní ochrany
pak specializované orgány. Ty určuje zákon
o SPO v § 4 a současně vymezuje i jejich působnost. Orgány sociálně-právní ochrany
dětí jsou:
a. krajské úřady,
b. obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c. obecní úřady a újezdní úřady, ustanovení tohoto zákona o obecních úřadech se
vztahují i na újezdní úřady,
d. Ministerstvo práce a sociálních věcí,
e. Úřad pro mezinárodně právní ochranu
dětí,
g. Úřad práce České republiky.
Alena Stellnerová, odbor sociálních věcí

Papírová vystřihovánka pomníku kostky cukru

Pomník kostky cukru byl v Dačicích instalován
v roce 1983 a od té doby patří k nejvyhledávanějším místům ve městě. Nechybí téměř na žádné
dačické pohlednici, zdobí množství suvenýrů a je
vyobrazen na nejrozličnějších turistických sběratelských předmětech. Další novinkou, která udělá
radost malým i velkým, je papírová vystřihovánka. Zájemci si ji můžou od poloviny dubna zakoupit na našem infocentru. Model pomníku je ve
složeném stavu vysoký 32 cm a materiál obsahuje
kromě návodu na úspěšné složení také stručnou
informaci o historii vynálezu výroby kostkového
cukru.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

PROBÍHÁ:
Oprava chodníků - Dačice - Máchova
- Teplospol - v návaznosti na opravu teplovodu, kterou plánuje provést v roce 2019
společnost Teplospol, připravujeme opravu ucelené části chodníků v ul. Máchova.
Jedná se o chodníky přímo dotčené stavbou opravy teplovodu. Byla dokončena
projektová dokumentace, akce je aktuálně
v povolovacím řízení.
Oprava chodníku kolem zastávky Lipolec - objednali jsme realizaci opravy chodníku, včetně osazení nové lavičky. Akci provede společnost Technické služby Dačice.
Vyčištění koryta potoka Bílkov - naproti čp. 4 - bylo objednáno vyčištění části
koryta potoka v místní části Bílkov, s důrazem na vyčištění části před podchodem
pod komunikací III/4076. Termín dokončení
do 30. 6. 2019.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava komunikace Borek - na základě
předchozích jednání připravujeme opravu komunikace k nové domovní zástavbě
v místní části Borek. Předpoklad realizace
při splnění dohod třetích stran je květen až
červenec 2019. Rada města rozhodla na své
schůzi 10. 4. 2019 o vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele.
Oprava mostu Velký Pěčín - v rámci opravy provedeme kompletní opravu
mostní konstrukce včetně komunikace od
křižovatky se silnicí č. 406 po těleso dráhy.
Rada města rozhodla na své schůzi 10. 4.
o vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce. Realizace je plánována na
měsíce červen až září 2019.
DOKONČILI JSME:
Parkovací stání ul. Ant. Dvořáka - v roce 2018 jsme zahájili práce na přesunu kontejnerových stání v ul. Ant. Dvořáka a na
jejich stávajícím místě jsme rozšířili parkovací stání. V březnu bylo osazeno chybějící
schodiště a stavba, kterou prováděly Technické služby Dačice, byla v průběhu dubna
dokončena.
Oprava sociálního zařízení v budově
OK Velký Pěčín - v roce 2018 jsme započali
práce na rekonstrukci sociálního zařízení,
které spočívaly v komplexní opravě včetně změn dispozic dle požadavků zástupců
místní části. Stavbu provedly Technické
služby Dačice.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red)
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Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Dačice v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů oznamuje:
1. Volby se uskuteční: dne 24. 5. 2019 od 14:00 hodin do 22:00
hodin a dne 25. 5. 2019 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb
Okrsek č. 1
Městský úřad Dačice, Palackého nám. 2, Dačice, přízemí
• Dačice I - Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo nám., Křížovnická,
Masarykova, Na Příkopech, Na Rybníčku, Neulingerova, Pivovarská, Soustružnická, Školní, Vlašská, Vokáčovo nám.,
• Dačice II - Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická, U Nemocnice,
U Valchy, V Kaštanech,
• místní část Toužín,
Okrsek č. 2
Budova Komerční banky, Palackého nám. 3/I, Dačice, přízemí
• Dačice III - B. Smetany, Družstevní, Ke Karlovu, Strojírenská,
Svatopluka Čecha, Švabinského, Vápovská, Za Lávkami,
• místní část Borek, místní část Hradišťko,
Okrsek č. 3
SOUzas, Jemnická 58/III, Dačice, přízemí
• Dačice III - Berky z Dubé, Jana Žižky, Járy Cimrmana, Jemnická,
Jiřího z Poděbrad, J. K. Rada, Kapetova, K. Dalberga, K. Sasiňáku, Na Výhoně, Svobodova, U Třech křížů, V. Fuky, Zahradní, Za
Školou,
• místní část Chlumec,
Okrsek č. 4
Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, Dačice, přízemí
• Dačice I - Bratrská, Krajířova, Palackého nám.,
• Dačice V - Dělnická, Nádražní, Tř. 9. května, Učňovská, U Podcestného mlýna,
Okrsek č. 5
Základní škola v ul. Komenského 7/V, Dačice, přízemí
• Dačice V - Bezručova, Husova, Komenského, Na Vyhlídce, Náměstí Republiky, Sokolská, Tyršova, U Stadionu,
Okrsek č. 6
Základní škola v ul. Komenského 7/V, Dačice, přízemí
• Dačice V - Jiráskova,
Okrsek č. 7
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice - horní pavilon
vlevo
• Dačice IV - Červenkova, Hradecká, Krátká, Na Jordánku, Na Peráčku, Na Sádkách, Na Výsluní, Nivy, Pantočkova, Příčná, Příhodova,
Strachovského, Toužínská, V Lukách,
• Dačice V - B. Němcové,
Okrsek č. 8
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice - horní pavilon
vpravo
• Dačice V - Červený vrch, Jižní, Mládežnická, Polní, Severní, Větrná, Vyderská,
Okrsek č. 9
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice - dolní pavilon
vlevo
• Dačice V - Dlouhá,
Okrsek č. 10
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice - dolní pavilon
vpravo
• Dačice V - Antonína Dvořáka, Karla Čapka, Máchova, Otakara Březiny,
Okrsek č. 11
Budova občanské komise Velký Pěčín, Velký Pěčín 31
• Malý Pěčín a Velký Pěčín,
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Okrsek č. 12
Budova občanské komise Hostkovice, Hostkovice 28,
• Hostkovice a Lipolec,
Okrsek č. 13
Budova hospody Bílkov, Bílkov 89,
• Bílkov,
Okrsek č. 14
Budova občanské komise Dolní Němčice, Dolní Němčice 62,
• Dolní Němčice a Prostřední Vydří.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu
hlasování umožněno.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků do úřední obálky, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Karel Macků, starosta

Hlasování do přenosné
volební schránky

Při volbách do Evropského parlamentu může volič ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 24. května 2019 do 11:00 h na čísle 384 401 267
nebo na e‑mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je
možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou
okrskovou volební komisi.

Stolní kalendář Dačice 2020
Na odboru kultury a cestovního ruchu intenzivně pracujeme
na přípravě podkladů pro výrobu stolního plánovacího kalendáře na rok 2020. Začátek jeho prodeje na infocentru plánujeme na
konec června, nejpozději začátkem letních prázdnin. Věříme, že
kalendář doplněný aktuálními fotografiemi města potěší nejen
místní obyvatele, ale bude i vhodným dárkem a propagačním
materiálem Dačic.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Nabídka volného bytu

Dle Směrnice rady města č. R2-18,
nabízí město Dačice k pronájmu následující byt:
Byt č. 3, ul. Palackého náměstí 58/I v Dačicích
Celková plocha: 76,26 m2
Termín pro podání žádostí: do 10. května 2019 do 13:00 h.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 3, Dačice 58/I“
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.

www.dacice.cz
Mobilní svoz odpadů
jaro 2019
25. května 2019
25. 5.

25. 5.

Bílkov

8:00 - 8:30

Malý Pěčín

8:35 - 8:50

Velký Pěčín

9:00 - 9:20

Zapis do MŠ Dačice
Ředitelka Mateřské školy Dačice, po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020.

Prostřední Vydří

10:45 - 11:00

Červený Vrch

11:25 - 11:35

Na Nivách

11:40 - 11:50

Místo pro podávání žádostí:
MŠ Bratrská 177/I, Dačice – Mgr. Hana Švarcová
MŠ Za Lávkami – Mgr. Jindřiška Maršánová
MŠ Sokolská 163/V, Dačice – Bc. Marie Pelikánová
MŠ B. Němcové 444/V, Dačice – Bc. Radka Burešová
MŠ Bílkov 99 – Mgr. Soňa Nováková
MŠ D. Němčice 15 – Mgr. Ilona Kabelková

Toužín

11:55 - 12:05

Termín: 13. – 14. 5. 2019

Bratrská

12:10 - 12:20

Doba pro podání žádosti: 13:00 – 16:00 h

Berky z Dubé

12:25 - 12:45

U zápisu předloží rodiče rodný list dítěte a doklad k ověření trvalého pobytu.

Vápovská

12:50 - 13:00

Borek

13:05 - 13:15

Podrobné informace včetně žádosti o přijetí můžete získat i na Dnech otevřených
dveří jednotlivých pracovišť MŠ Dačice.

Dolní Němčice

8:00 - 8:40

Lipolec

8:50 - 9:20

Hostkovice

9:25 - 9:35

Havlíčkovo nám.

9:45 - 10:00

Dlouhá

10:05 - 10:20

Na Vyhlídce

10:25 - 10:40

Mládežnická

10:45 - 11:00

Antonínská

11:05 - 11:20

Jemnická

11:25 - 11:40

Hradišťko

11:45 - 12:00

Chlumec

12:05 - 12:20

Firma FCC Dačice,
s.r.o., provede v sobotu 25. května
2019 mobilní svoz
nebezpečných odpadů a objemného
odpadu.
Předmětem tohoto svozu opět nebude
bioodpad. Pro předávání bioodpadu lze
aktuálně využít sběrného dvora odpadů,
a to celoročně, sběrných nádob veřejně
přístupných v ulicích města a individuálně
zapůjčených do jednotlivých domácností,
případně kontejnerů v místních částech.
Z objemného odpadu je nutné vytřídit
odpad kovový, který je možno předávat
prostřednictvím sběrného dvora odpadů,
specializovaných kontejnerů umístěných
v ulicích města, příp. prostřednictvím veřejné sítě sběren druhotných surovin. Pro
občany místních částí nabídneme, projeví-li zájem, možnost příležitostného kontejnerového sběru této komodity.
Sběrné vozy budou občanům k dispozici
na místech obvyklých.
Při předávání odpadů se řiďte pokyny
pracovníků svozové společnosti.
Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ DAČICE
6. 5. 2019 MŠ Bratrská 177/I, Dačice
		
MŠ Sokolská 163/V, Dačice
		
MŠ Dolní Němčice 15
7. 5. 2019 MŠ B. Němcové 444/V, Dačice
		
MŠ Za Lávkami 473/III, Dačice
		
MŠ Bílkov 99
vždy od 14:00 do 16:00 h.

Hold matkám a mateřství
Pojetím básníka dala život novému lidskému stvoření, položila základ nové generace, nadřadila potřeby potomka nad potřeby vlastní... Matka, maminka, máma
– je jedno, jaké oslovení se v té které rodině zaužívalo, vždycky je to žena, která
přivedla na svět další nový život. Je to zázrak a dar, radost v daný okamžik i do
budoucna, i když spolu s tím přichází také občasná starost, strach o vlastní dítě. To
vše s sebou nese mateřství.
Mám svou maminku a mám ženu, která je matkou mých dětí
a považuji za štěstí, že tyto ženy
mám ve svém
životě! Snažím se
jim to dávat najevo při různých příležitostech, nebo jen tak, v průběhu celého
roku, ale oficiálně jim patří druhá květnová
neděle. Těm mým dvěma významným ženám, ale i všem ostatním. Druhou květnovou neděli se v řadě zemí světa oslavuje
Den matek.
Oslavit ženu jako matku veřejně a udělat
z toho každoroční a mezinárodní hold ženám vzniklo v roce 1907 v Americe (i když
obdobné oslavy známe z mnohem hlubší
historie, např. svátku plodnosti a matek ve
starověkém Řecku). Na počest Anny Reeves
Jarvisové, sociální aktivistky, bojovnice za
práva matek, organizátorky a zakladatelky
hnutí Dne matek (1832–1905).
O rok později proběhly veřejné oslavy
Dne matek a od roku 1914 šlo již o celonárodní svátek, připadající právě na druhou

květnovou neděli. U nás se slaví podle
tohoto amerického vzoru od roku 1923
a určitě není překvapením, že jeho velkou
propagátorkou byla Alice Masaryková,
sama potomek americké matky a pokrokového otce. Komunisté se Den matek snažili
„nahradit“ Mezinárodním dnem žen (8. 3.).
Proto, že všechny ženy, nejen matky, si zaslouží soudružsky vyzdvihnout a oslavit...
s karafiátem a obloženými chlebíčky.
Hlubší záminkou ale spíš bylo odmítnutí propagace nějakého amerického svátku. V nemálo rodinách se však Den matek
slavil dál a oslavy Mezinárodního dne žen
si maximálně pouze formálně „oslavili“ na
pracovišti.
K veřejnému obrození Dne matek došlo po roce 1989 a dnes je na svobodné
vůli každého, kdy a jak si na ženy a matky
ve svém okolí s láskou, úctou, respektem
a poděkováním vzpomene. A jestli k tomu
přidá květinu, pozvání na slavnostní večeři, vlastnoručně vyrobený dárek nebo jen
pusu z lásky, to už je na každém z nás!
Přeji vám proto, všem ženám a matkám,
krásný květnový sváteční den a hodně lásky v kruhu vašich nejbližších.
Jan Bartošek
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Fest Band Dačice
Slavnosti orchestrů 2019
25. - 26. května 2019
Palackého náměstí v Dačicích
sobota 25. 5.
10:00 - 11:30 h

Sebranka jazz orchestra

12:00 h

Fanfáry z věže

14:00 h

Pochodové nástupy orchestrů

15:00 - 16:30 h

Orchestry na kolech
(jízdy cabrio busem po městě)

20:00 - 22:00 h

Túfaranka

22:00 h

Večerka z věže

orchestr již od roku 1982.
Repertoár zahrnuje kromě pochodů, lidových, tanečních a koncertních skladeb i transkripce klasických děl a muzikálové melodie. Účast na četných soutěžních festivalech vynesla orchestru do
dnešního dne řadu jak domácích, tak mezinárodních ocenění
K nejúspěšnějším zahraničním vystoupením náleží koncertování
při vídeňských májových oslavách, na světové výstavě EXPO 2000
Hannover, JAPAN TOUR 2008 a v neposlední řadě i koncertní zájezdy do Holandska, Francie, Chorvatska, Španělska, Itálie, Řecka či
sousedního Německa.

neděle 26. 5.
10:00 - 11:30 h

Mažoretky DM Studio Dačice

14:00 - 16:30 h

Galakoncert orchestrů

Na celý festival je vstup volný.
Úvodní slovo předsedy Městského dechového orchestru
ZUŠ Dačice
Milí přátelé dechové hudby, kultury a našeho krásného města.
Máme před sebou 26. ročník tradičního festivalu dechových hudeb
Fest Band 2019. Po minulém, jubilejním 25. ročníku, se festivalový
výbor, v němž mám tu čest zasedat, rozhodl pro změny, které by
měly náš festival oživit a přinést pro jeho účastníky a zejména pro
diváky, něco nového.
Největší a bezpochyby zásadní změnou je místo konání veškerého festivalového dění. To je přeneseno a centralizováno na Palackého náměstí, počínaje sobotním zahajovacím koncertem Sebranka jazz orchestra, představením orchestrů, přes nedělní exhibici
mažoretek až k hlavnímu programu. Chybět nebude pochopitelně
ani tradiční Cabrio bus a jeho spanilá jízda městem.
Odpadly tedy všechny dílčí části na sportovním stadionu a v amfiteátru pod Kaštany, které nutily diváky přecházet z místa na místo. Palackého náměstí bude v sobotu dopoledne rozehráno a bude
hrát až do nedělního pozdního odpoledne. Máme také nové logo,
které budete moci spatřit na všech bannerech a plakátech, které
včas ozdobí naše město a široké okolí.
Sobotní večer pak zpříjemní svým koncertem všem známá dechová hudba Túfaranka ze Šakvic a další novinkou bude večerka,
vytroubená trubači z dačické věže v sobotu ve 22 hodin. Po celou
dobu konání Fest Bandu, bude v prostorách Kancnýřova sadu zajištěno kvalitní občerstvení.
Letošní ročník navštíví orchestry z Tachova, Českého Krumlova,
Klatov a domácích Dačic. Oficiální část slavností zahájíme v sobotu
25. května ve 12:00 h vytroubením slavnostních fanfár z věže kostela sv. Vavřince.
Tak, teď už nezbývá jen si přát, aby vyšlo počasí a těšit se na vás.
Přijďte se pobavit a podpořit českou dechovou muziku.
Za všechny hudebníky, festivalový výbor a pořadatele
Mirek Reisner, MDO ZUŠ Dačice

Dechový orchestr mladých Základní umělecké
školy v Tachově

Orchestr letos slaví 43. výročí založení, z toho je 36 let za dirigentským pultem Josef Kadlec. U zrodu orchestru stáli: tehdejší
ředitel LŠU František Trobl a první kapelník Václav Hoppe spolu
s učiteli dechového oddělení. Současný dirigent Josef Kadlec vede
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Orchestr má v současné době 50 členů. Od roku 1992 spolupracuje s orchestrem rovněž skupina mažoretek. Orchestr vydal
3 CD - Muzikanti, pojďte hrát; LIVE KONCERT – EXPO 2000 Hannover
a Millennium.

Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov

Orchestr vznikl v roce 1966 a jeho zakladatelem a dlouholetým
dirigentem byl učitel Bohuš Staněk. V roce 1994 převzal vedení orchestru tehdejší ředitel Štefan Matunák, který společně s hudebními školami ze Slovinska, Rakouska a Německa založil obrovské
těleso, které mělo kolem 120 členů s názvem „JUNIOR EUROPA“.
Dirigentskou taktovku v roce 2000 převzal učitel Pavel Havlík a drží
se jí dodnes.
V současné době má orchestr 60 hráčů složených nejen ze stávajících žáků ZUŠ Český Krumlov, ale i z žáků ZUŠ v Kaplici a členů
orchestru, kteří již řadu let nejsou žáky školy a stále jsou orchestru
věrni.

„Vystupujeme při slavnostních příležitostech města, pořádáme
vlastní koncerty, zúčastňujeme se řady festivalů a soutěží. V roce
2014 a 2017 jsme z celostátního kola soutěže dechových orchestrů
ZUŠ ČR přivezli stříbro. V roce 2018 jsme byli součástí 13. ročníku
Evropského festivalu mládeže Watergate Sneek (Vatrgejt Snejk)

www.dacice.cz
2018, kde v malém holandském městečku Sneek účinkovalo 6000
mladých hudebníků z 26 zemí. Každoročně pořádáme na konci
prázdnin týdenní soustředění buď v Nové Peci u českého moře
„Lipno“, nebo u Jadranu v přímořském letovisku Fiesa ve Slovinsku,
říkají o sobě muzikanti.
Jejich mottem je: „Cílem našeho orchestru není být nejlepší, ale
hrát s chutí, hrát to, co nás baví ve skvělé partě, co dokáže táhnout
za jeden provaz.“

KUFR Klatovy

Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech vznikl v roce 1969. Název KUFR je zkratkou jména
Kubaň František. Těleso bylo od samého začátku velmi aktivní.

Úspěšně se zúčastňovalo soutěží a přehlídek a rychle se stalo v Klatovech známé a populární.
Od roku 1990 orchestr pravidelně zajíždí koncertovat do bavorského lázeňského města Zwieselu a Neukirchenu, účastní se každoročně Švihovského hudebního léta, je zván na přehlídky a slavnosti
do nejrůznějších míst. Často se s orchestrem setkáte v Klatovech při
společenských či sportovních událostech, při koncertních vystoupeních na náměstí a v divadle. V posledních čtyřech letech spolupracuje s dechovým orchestrem hudební školy v Chamu. Orchestr
reprezentoval město Klatovy v Poligny ve Francii, v Heemskerku
v Nizozemsku, v Sumiswaldu a Amriswilu ve Švýcarsku, na dnech
Evropské hudby v Bavorsku, zúčastnil se festivalu dechových orchestrů mladých v maďarském městě Veszprém. V posledních
dvou letech koncertoval orchestr též ve Španělsku a doprovázel
tenisový turnaj v Poreči v Chorvatsku.
Od roku 1977 vede orchestr dirigent pan učitel František Kubaň.
Orchestr rozšířil na počet 60 členů.

MDO ZUŠ Dačice

Počátky tohoto orchestru sahají do roku 1964, kdy jej založil při Lidové škole umění její tehdejší ředitel Bohumír Růžička.
V roce 1971 orchestr svoji činnost ukončil. Obnoven byl v roce 1976
a v jeho čele tehdy stáli Zdeněk Míchal a Milan Kubek. V letech 1987
- 1996 řídil orchestr Ivan Fišer. Po něm taktovku převzal opět Milan
Kubek, který v roce 2018 po výborných 40 letech práce, orchestr

opustil odchodem do zasloužilého odpočinku.
Orchestr má ve svém repertoáru skladby koncertní, transkripce,
hudbu taneční ale i tradiční lidovku. Do svého programu často zařazuje skladby domácích dačických autorů Vladimíra Fuky a Rudolfa Urbance. V orchestru účinkuje na 40 mladých hudebníků. Jádro
tvoří současní žáci ZUŠ, s nimiž si rádi zahrají i žáci bývalí.
MDO ZUŠ Dačice se zúčastňuje soutěží a přehlídek – K jeho největším úspěchům patří dosažení 8. místa na Německém poháru
v Alsfeldu v r. 1991 a 3. místa v národním kole soutěže ZUŠ v Kolíně
v r. 1998. V roce 2012 obsadil orchestr 5. místo v celkovém pořadí mezinárodního festivalu dechových orchestrů ve španělském
Malgrat de Mar. V roce 2014 dosáhl MDO ZUŠ Dačice v ústředním
kole soutěže ZUŠ zlaté pásmo v kategorii II.c. V roce 2017 pak na
Mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě
stříbrné pásmo ve střední třídě.
Orchestr vystupuje také pravidelně v blízkém i širokém regionu
České republiky, ale často i v zahraničí - v Polsku, Jugoslávii, Rakousku, Německu, Švýcarsku a Francii. Účastní se vedle řady příležitostných vystoupení i významných festivalů ve Vimperku, Štětí
a Zlíně a každé dva roky jako spolupořádající také festivalu v Dačicích Slavnosti orchestrů - Fest Band.
Orchestr absolvoval řadu společných koncertů s rakouskými orchestry Musik Verein Aigen a Blasmusik Thaya. V přeshraniční spolupráci se stýká s rakouskou Musik Kapelle Langau. Pravidelná je
také jeho spolupráce s orchestry z partnerských měst ze zahraniční
– švýcarského Urtenen-Schönbühl a rakouského Gross-Siegharts.
Značný počet svých vystoupení domácích i zahraničních absolvuje
úspěšně také s dačickými mažoretkami domu dětí a mládeže.
V současné době dirigují orchestr Ondřej Vaněk a Stanislav Kamínek. Samosprávu a organizační vedení orchestru řídí zvolený
předseda Miroslav Reisner.

Římskokatolická farnost Dačice
ve spolupráci s městem Dačice

Vás srdečně zve na letošní Noc kostelů

Hlavní program začíná již v 18:30 hodin v kostele sv. Antonína Paduánského, kde vystoupí dačický dětský pěvecký sbor
„Červánek“ a jako speciální host vystoupí dětský pěvecký sbor ze
Šumperka „Plaměňáci“. Pozvání přijal také František Talíř, který
bude vyprávět o svém putování do Santiaga de Compostely.
Vyprávění bude doprovázeno promítáním fotografií. František je
aktivní mladý muž, který pochází ze Zubčic u Českého Krumlova. Studoval operní zpěv na konzervatoři v Českých Budějovicích
a moderní dějiny na Jihočeské univerzitě. Jako externista zpívá
ve sboru Jihočeského divadla při představeních v Metropolu
a na Otáčivém hledišti, s kvartetem PeZet hraje na svatbách, několik let prováděl turisty v Budvaru a v cisterciáckém klášteře ve
Vyšším Brodě. Velice rád cestuje a o svých cestách umí zajímavě
a poutavě vyprávět.

Letní prázdninové akce 2019
4. – 14. 7.

Dačická kostka

9. 8.

Poutníci + letní kino na náměstí

10. 8.

Prázdninové hraní Pod Lipkami

10. 8.

Letecké muzeum Viléma Götha slaví patnáctiny

12. – 17. 8.

Dačická řežba

19. – 22. 8.

Kovářské dny

24. 8.

Countryfest Dačice
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Digitální služby

Inkluze v praxi MŠ

Skupinky, zejména mladých lidí, kteří sedí společně u stolu, ale nebaví se a namísto toho všichni koukají do telefonu,
jsou čím dál méně výjimečné.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami se daří v Mateřské škole Dačice integrovat již více jak 20 let. Proto pro
nás není inkluze žádnou velkou změnou. Naše MŠ je otevřena všem dětem bez rozdílu, to znamená i dětem s vývojovými obtížemi, zdravotním postižením či naopak dětem mimořádně nadaným.

Člověk si někdy klade otázku, kam až ten trend elektronické komunikace dospěje. Dokonce jsem slyšel, že si někteří hospodští
začínají stěžovat, že mladí lidé v hospodách málo pijí, protože se
pořád koukají do telefonu a něco píší, a díky tomu nemají čas se
ani bavit, natož pít.
Zároveň, jak spolu pořád všichni více a více elektronicky komunikujeme, tak mi připadá, že toho skutečného času, který jsme
ochotni z očí do očí věnovat někomu druhému a jeho problémům
či radostem, nám paradoxně ubývá.
Pravděpodobně se shodneme, že například nákupy v e-shopech, posílání e-mailů namísto dopisů, nebo elektronické vyřizování věcí na úřadech je obvykle příjemnou pomocí či službou. Na druhé straně platí, že naše velkorysé využívání sociálních sítí a dalších
elektronických služeb může být zásadním zdrojem informací pro
následné ovlivňování našich názorů, postojů a způsobů chování.
Osobně si moc nedovedu představit, že bychom se dnes vzdali
elektronické komunikace, nakupování prostřednictvím platební
karty, výměny názorů na sociálních sítích a dalších digitálních služeb. Proto bude do budoucna zásadní, aby možnosti zneužívání
osobních dat byly velmi pečlivě střeženy a aby alespoň digitální
služby poskytované státem byly stoprocentně zabezpečeny.
Nutným výchozím předpokladem pro naši další svobodnou existenci však zůstává naše vlastní ostražitost a vědomí, že když něco
napíši například na sociální síť, tak je to stejné, jako kdybych to
v obci nebo ve městě, ve kterém žiji, řekl obrazně řečeno té největší drbně.
Asi to nepůjde jinak, než že se budeme muset postupně několikrát spálit, než pochopíme, že stejně jako oheň i digitální služby
mohou být nejen dobrý sluha, nýbrž také velmi zlý pán.
Miloš Vystrčil, senátor

BRANOU PODYJÍ
25. května 2019
Start: od Sokolovny v Dačicích
Trasa pěší:
• 10 km 9:00 - 14:00 h - po žluté turistické značce Dačice - Toužín
- Urbaneč (zde 1 km vlastní značení DP), dále po zelené turistické značce Hradišťko - Dačice
• 12 km po naučné stezce okolo Dačic
• 15 km nejpozději 0,5 hod. před odjezdem vlaku (odjezd 9:24
a 11:40 h z nádraží ČD) - směr Slavonice - Z Mutišova asi 700 m
vlastní značení DP, dále po zelené turistické značce Montserrat
- Mutná - Loucký mlýn - Hadrův mlýn - Hradištko - Dačice
• 25 km 7:00 - 9:00 h - Po žluté turistické značce Dačice - Toužín Urbaneč - Cizkrajov, zde po silnici do Mutné, dále po zelené turistické značce Loucký mlýn - Hadrův mlýn - Hradišťko - Dačice.
• 35 km nejpozději 0,5 h před odjezdem vlaku (odjezd v 9:24
h z nádraží ČD) - směr Slavonice 12 km po naučné stezce 9:30 h - Cyklo 8:00 - 9:00 h Po červené značce Slavonice - Landštejn. Zpět po žluté značce Stálkov - Vlastkovec - D. Bolíkov Cizkrajov - Urbaneč - Dačice
• Pro děti trasa 7 km (směr Urbaneč). Doprovod zajištěn - společný odchod v 9:30 h. Buřty s sebou, bude se opékat.
Trasy cyklo:
Trasy od 31 km do 56 km po širokém okolí. Doporučená trasa:
Slavonice - Dobersberg - Klein Taxen - Staré Město pod Landšt. Slavonice - 46 km
Cíl : Sokolovna v Dačicích do 17:00 h
Bližší podrobnosti: p. Šuler, t.č.: 728 656 780
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Tento školní rok navštěvuje předškolní vzdělávání 8 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrným opatřením od stupně
2 až po 5. nejtěžší stupeň. Jedná se o děti s mentálním, tělesným,
sluchovým postižením, poruchami autistického spektra, logopedickými vadami a v jednom případě o dítě mimořádně nadané.
Předškolní věk je klíčovým obdobím pro rozvoj předpokladů
školních dovedností, obdobím rozhodující socializace, kdy kolektiv vrstevníků může značně stimulovat děti s handicapem a učit je
vzorce chování běžného dítěte. Zásadním předpokladem úspěšné
inkluze je vytvoření vhodných podmínek – nižší počet dětí ve třídě, kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, promyšlená organizace
vzdělávání při začleňování dítěte do kolektivu, speciální pomůcky.
Základem je ale především úzká spolupráce s rodinou a poradenským zařízením, citlivé vedení, spousta vysvětlování a trpělivosti,
pozitivní postoj. Kontakt s „odlišností“ učí ostatní děti vnímat jinakost jako něco samozřejmého a přirozeného. Děti se učí nové sociální dovednosti, dochází k rozvoji řady osobnostních vlastností
– vnímat i potřeby druhého, neubližovat, neposmívat se, nemyslet
jen na sebe…
Z pohledu naší organizace pociťujeme v současné době jako
největší úskalí úspěšné inkluze výběr vhodného asistenta pedagoga a velkou administrativní zátěž.
Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice
Pohled maminky integrovaného dítěte:
Samozřejmě, že jsme měli obavy, jak se Barča začlení do kolektivu, jak ji přijmou děti a jak to bude celkově snášet. Díky vynikajícímu přístupu a domluvě s paní učitelkou, pozvolným prodlužováním docházky si Barča zvykla bez sebemenších problémů.
Dokonce se do školky moc těší a musím uznat, že díky veškeré péči,
kterou dostává (jak logopedie, tak ostatní), se velmi zlepšila a začíná už moc hezky mluvit v krátkých větičkách. Od září, co dochází
do školky, je to velký pokrok. Dokonce mám pocit, že ji děti motivují i po pohybové stránce.
Petra Hřebečková

Ponožkový den
21. března jsme se ve žluté
třídě na MŠ Bratrská zúčastnili světového dne na podporu
Downova syndromu. Jednalo
se o akci Ponožkový den, kdy
jsme všichni přišli s každou ponožkou jinou podle hesla – „Na
každou nožku jinou ponožku“.
Celé dopoledne se neslo v duchu her s ponožkami. Soutěžili
jsme v družstvech a ponožky
přenášeli, třídili i věšeli na prádelní šňůru. Zpívali jsme a tančili. Vyrobili jsme si z ponožky
hada. Nakonec si děti vykreslily omalovánku ponožek, která byla
zpracována jako diplom. Jako upomínku na tento den jsme pořídili
fotku, kterou jsme poslali také na stránku Déčka (Dětská televize).
Moc nás překvapilo a měli jsme velkou radost z výhry pro celou
třídu v podobě drobných upomínkových předmětů. Celý den jsme
si všichni opravdu užili.
Martina Bradová, MŠ Bratrská

www.dacice.cz
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Dominik Bouda – talent naší školy, 3. místo v ČR
Talentovky jsou jedna z mnoha soutěží v programové výuce ZAV,
která je u našich žáků velmi oblíbená. Jejich úkolem je napsat během půl hodiny co nejvíc cvičení.
I když se zdá, že pravidla jsou v této soutěži jednoduchá, musí se
dodržovat správný prstoklad, sledovat pouze obrazovka a soustředit se hlavně na přesnost úhozů, aby se nemusela cvičení zbytečně
několikrát opisovat.

tělocvičny s nimi létaly.
Úžasně ovládaly modely, sdělovaly si zkušenosti a učily se od
sebe, jak řídit různé typy dronů. Domluvili jsme se, že takové setkání co nejdříve zopakujeme.
Navíc naše škola plánuje zakoupení několika DRONŮ do kroužku Malý technik, aby se děti mohly učit jejich pilotáži, seznamovat
se s možnostmi využití pro záchranné a humanitární účely, pro
tvorbu videí a hlavně pro radost žáčků s technickým zaměřením.
Máme se tedy rozhodně na co těšit.
Vyučující kroužků Malý technik
Zápis děti do 1. ročníku ZŠ
Velkou událostí a změnou pro dítě je zahájení povinné školní
docházky. První větší krok k tomu udělaly děti 5. 4., kdy se přišly
zapsat do 1. ročníku základní školy.
Těšení i malé obavy byly patrné na všech. Budoucí školáčci soustředěně plnili všechny zadané úkoly a ochotně odpovídali na rozmanité otázky. Diplom a malé dárečky byly proto zasloužené.
Všichni jste byli šikovní, snažili jste se a my se na vás, milí prvňáčci, v září těšíme.
Učitelky 1. stupně a asistentky školy

V tomto školním roce došlo ke změně v organizování této soutěže. V předchozích ročnících se žáci z různých ZŠ našeho regionu
sešli, aby poměřili své síly v této soutěži. Pravidelně jsme jezdívali
do Telče a do Jindřichova Hradce a bývali jsme velmi úspěšní.
Letos si každá škola mohla zorganizovat talentovky na svém území. Tato soutěž na naší škole proběhla 19. března a Dominik Bouda
vybojoval 3. místo v ČR (napsal úctyhodných 120 cvičení!!!). Velkou
pochvalu si zaslouží i ostatní žáci, zejména Matěj Benecký (5. místo,
115 cvičení), Alžběta Šedová (6. místo, 114 cvičení) a Tomáš Krejčí
(8. místo, 105 cvičení).
V konkurenci starších žáků dosáhli velmi pěkného výsledku
i další naši žáci – Tereza Křížová, Lukáš Němec, Jana Bártová, Adam
Bárta, Aneta Tardonová a Veronika Syrovátková.
Za zmínku stojí i pěkné výkony žáků 5. ročníku – Elišky Hudínkové, Anežky Poledníkové a Daniela Káry, kteří si vyzkoušeli napjatou
atmosféru soutěže.
Žákům gratulujeme a věříme, že toto umístění pro ně bude tou
správnou motivací do dalšího tréninku v psaní na klávesnici. A doufáme, že i nadále budou ozdobou výsledkových listin!
Jitka Krejčí
Létáme v tom

Kdo by nechtěl umět létat, dívat se na svět z výšky a s lehkostí
vážky navštívit každé zákoutí na světě? Můžeme o tom jenom snít,
anebo se takovému snu alespoň trochu přiblížit. Děti z kroužku
Malý technik, které vlastní DRON, z anglického drone = trubec, si
bezpilotní letadla přinesly s sebou do školy a v prostorách velké
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Beseda o strašidlech
Vyprávění o strašidlech, bubácích a různých strašidelných postavičkách v knížkách si pro naše 2. třídy připravila paní Štěpánka
Krebsová v městské knihovně. Představila nám knížku básniček
„Máme kostru ve skříni“ na téma strach a strašení, která potěší děti
i dospělé. Přední básníci a písničkáři si zde připomenuli, čeho se
báli nebo stále bojí. Také vám někdy znepříjemnily den zamotaná
sluchátka nebo ztracené klíče? To si vás asi vybralo jedno z nově
objevených strašidel jako je motanice střapatá nebo schovávač,
o kterých je knížka Časožrout a jiná superstrašidla. Ale nebyly opomenuty ani klasické strašidelné pohádkové postavy - čarodějnice,
černokněžníci, vodníci, čerti, bludičky, jezinky, Otesánek, vlk, drak
s jednou i více hlavami a jiné.
Paní Štěpánce Krebsové moc děkujeme za milé vyprávění a také
za radu, které nové knížky o strašidlech by se mohly dětem líbit.
I. Hrbková a J. Procházková
Z knihovny do parku
Z knihovny rovnou do parku se 2. dubna vydaly druhé třídy pozorovat probouzející se jarní přírodu. Viděli jsme jaterník podléšku,
sasanku hajní, plicník lékařský, křivatec žlutý, sedmikrásku chudobku, violku vonnou a mnoho dalších rostlin.
Ze živočichů děti nejvíce zaujala ruměnice pospolná, která se
zde letos vyskytovala opravdu ve velkém množství, veverky a holub hřivnáč. A protože jsme si o životě v parku na jaře vyprávěli již
vícekrát, děti měly o všem pěkný přehled.
Nyní se bude jarní park měnit týden po týdnu, pokaždé bude
vypadat jinak a vy v něm budete moci pozorovat nové, právě kvetoucí rostliny.
Půjdete se také podívat na tu krásu?
I. Hrbková a J. Procházková
Návštěva Knihovny Matěje Mikšíčka
Dne 28. 3. navštívili žáci VI. B a IX. B dačickou knihovnu. Deváťáci
besedovali na téma SYSTÉM A SLUŽBY KNIHOVEN. Dozvěděli se,
jak pracovat s informačními zdroji, citacemi a soubornými katalogy. Dostali také informace o autorském zákonu a e-knihách.
Šesťáci si poslechli přednášku s názvem POVĚSTI, kde se seznámili se zajímavými pověstmi z Dačicka. Všichni měli možnost nejen
poslouchat, ale také se svými odpověďmi aktivně účastnit přednášky.
Děkujeme!
Jana Kühtreiberová, Jana Kamírová,
Marie Cvrčková

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Zápis do prvních tříd naší školy
V pátek 5. dubna jsme zapisovali nové školáčky. Letošní zápis
do 1. ročníku s názvem „Do školy se sovou Amoskou a zvířátky“
probíhal tradičně v budově ZŠ v Bratrské. Novinkou byla možnost
zarezervovat si, prostřednictvím webových stránek naší školy, pro
návštěvu školy ten ideální čas.
Všechny děti s radostí ukázaly, co všechno už dovedou – formou
krátkého rozhovoru předvedly, jak počítají, správně poznají barvy,
kreslí či vyprávějí. Za svůj výkon získaly pamětní list a na závěr si každý mohl vybrat pěkné dárečky. Všem budoucím prvňáčkům a jejich rodičům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo, dařilo a hlavně,
aby se u nás cítili příjemně. Ještě připomínáme možnost zapojení
do projektu Školáčci, praxí ověřených přípravných setkání s dětmi
a jejich rodiči v prostoru učeben v Bratrské. „Kdo je připraven, není
překvapen!“ Začínáme 16. dubna a opět se můžete zarezervovat na
našem webu www.zsdacice.eu.

7. - 9. ročníků základních škol a nižších gymnázií. Naše škola postavila 3 týmy pro kategorie 7., 8. a 9. ročník. Nejlépe se umístili osmáci, kteří ve své kategorii obsadili krásné 20. místo. Blahopřejeme!
A pokud vám bude zase někdo vyprávět, že děti nepočítají a nemají matematiku rády, jsou to pomluvy.
A nakonec divadelní okénko
Na naší škole se stalo již tradicí, že na jaře jezdí žáci 8. a 9. ročníku
do divadla.
I letos osmáci a deváťáci navštívili Mahenovo divadlo v Brně.
Zhlédli jsme komedii W. Shakespeara Něco za něco.

Jarní dílna a Den otevřených dveří v Bratrské aneb definitivní
rozloučení se zimou
V úterý 19. března proběhl v ZŠ v Bratrské „Den otevřených dveří
a Jarní dílna“. Jarní dílna přinesla dětem možnost vyrobit si jarní
dekorace, nechybělo zdobení kraslic a perníčků, pletení pomlázek,
výroba zajíčků i kuřátek z papíru, před školou se také sportovalo.
Hravým návštěvníkům pak bylo v rámci Dne otevřených dveří zasvěceno horní patro budovy, kde na ně čekaly zábavné aktivity,
hry, skládačky, stavebnice i ukázky učebních pomůcek. Odpoledne
bylo velice příjemně stráveným společným časem.
Sedmáci na horách
Tradiční lyžovačka v Krkonoších. Od 16. do 23. března proběhl lyžařský kurz sedmých tříd na horské chatě Sedmidolí ve Špindlerově
Mlýně. Program byl nabitý. Kromě výcviku na sjezdových a běžeckých lyžích měli žáci možnost vyzkoušet a osvojit si základy jízdy
na snowboardu. Na konci každého dne nechyběl večerní program,
jehož náplní byly společenské hry, soutěže, originální vystoupení
žáků a nechyběla ani odborná přednáška. Nutností byl samozřejmě i odpočinkový den, který začal hrami na sněhu a skončil výšlapem na Moravskou boudu se sladkou odměnou. Celý týden zakončily závody ve slalomu a běhu na lyžích. Shrnuto - hory jsme si
prostě opět užili naplno.

Ve středu 3. dubna celá škola zamířila do Kulturního domu Beseda na divadelní představení v anglickém jazyce. Divadelní centrum
Zlín si pro 1. stupeň připravilo pohádku „Lazy goat“ a pro 2. stupeň
„The last wish“. Nenásilnou formou si žáci procvičili anglická slovíčka a pobavili se.
Eva Macků, ředitelka školy

Matematická gramotnost aneb počítáme ze všech sil
22. března zaplnili „počtáři“ 2. - 9. tříd školní jídelnu, aby potrápili
své hlavičky při řešení úkolů Matematického klokana. Procvičili
tak své matematické znalosti a logické uvažování v soutěžním testu mezinárodně koordinované soutěže. Ve všech kategoriích soutěžící řeší testové úlohy, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených
možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. V kategorii Cvrček (2. - 3. třída) se na prvních třech místech
umístili: M. Bastl, J. Hochmann a L. Tříletá. Mezi žáky 4. a 5. ročníků
v kategorii Klokánek se nejlépe umístili: P. Kočí, V. Tůma a L. Hochmannová. V kategorii Benjamín (6. - 7. třída) obsadili první místa
L. Novák, P. Chalupa a D. Karásek. Nejstarší žáci naší školy řešili test
v kategorii Kadet, nejlépe se mezi nimi umístili R. Brtník, R. Charvátová, E. Elsterová a K. Lovětínská.
Další matematickou soutěží, které se každoročně účastníme, je
Pangea. Ta pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost
zúčastnit se počítání dětem 4. - 9. ročníku ZŠ a příslušných ročníků
víceletých gymnázií z celé ČR. Z naší školy se do soutěže zapojili
žáci 6. - 9. ročníku, letos poprvé online. Do soutěže se v celé ČR
přihlásilo 10.247 žáků. Na naší škole se nejlépe umístila žákyně
8. ročníku, která skončila na krásném 155. místě v celkovém pořadí
a na 9. místě v kraji. Druhý nejlepší byl žák 7. ročníku na 213. místě
v celkovém pořadí a na 12. místě v kraji. Blahopřejeme!
A matematika potřetí. Tentokrát proběhla on-line matematická soutěž MatX. Celkem se jí zúčastnilo 316 čtyřčlenných týmů ze
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Informace ze SŠTO Dačice
Žáci SŠTO Dačice jsou krajskými přeborníky v silovém čtyřboji
Žáci
naší
školy
dlouho
čekali na větší
úspěch na sportovním poli. Přišel až 25. března
2019. Jiří Lacko,
Tomáš
Hlava,
Daniel
Hrůza
a Antonín Anděl
vybojovali na otevřeném krajském kole v silovém čtyřboji v Jindřichově Hradci skvělé
1. místo. Stali se tak přeborníky Jihočeského kraje pro rok 2019 a vybojovali účast na
republikovém finále v Karviné.
V silovém čtyřboji musí závodníci zvládnout disciplíny: tlak s činkou, trojskok snožmo z místa, shyby a vznosy na doskočné
hrazdě. Kromě družstev bylo vyhlášeno
i pořadí v jednotlivcích a zde se na vynikajícím 2. místě umístil Tomáš Hlava. Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci
naší školy.
Pavel Novák
Příprava žáků oboru Mechanik seřizovač
na maturitní zkoušku
Maturitní zkoušky se kvapem blíží a žáci
oboru Mechanik seřizovač finišují do finále. Zde by měli zúročit své znalosti získané
během čtyř let studia. Mimo jiné budou
vykonávat i praktickou maturitní zkoušku z Odborného výcviku. Tato zkouška se
skládá z tvorby technologického postupu
a vytvoření programu na simulátoru CNC
soustruhu nebo CNC frézky dle zadaného
strojnického výkresu, který si žáci vylosují.
Jelikož se v příštím roce uvažuje o novější koncepci praktické maturitní zkoušky,
již dnes zkoušíme, jak se osvědčí pro příští
roky. Tato změna spočívá v nastavení všech
parametrů stroje (nulový bod obrobku, korekce všech potřebných nástrojů) pro zdárnou výrobu součásti v reálném prostředí. K dispozici máme dva CNC soustruhy
a CNC frézku.
V březnu proběhla maturita nanečisto.
Naším cílem je úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky. Dle předběžných výsledků mají
žáci velkou naději na úspěšné zvládnutí
všech nástrah, které zkouška skýtá.
Jiří Kelbler
Přelet nad strojařským hnízdem
Druhé pololetí letošního školního roku
je opět ve znamení polytechnického
vzdělávání žáků ZŠ na SŠTO Dačice. Žáci
základních škol (ZŠ Dačice, Komenského,
ZŠ S.N.W. Kunžak, ZŠ Slavonice, ZŠ Strmilov
a ZŠ Studená) se při něm zjednodušenou
formou seznamují se světem strojařiny. Zahrají si na konstruktéry a vyzkouší si 3D modelování součástí v programu Autodesk Inventor s následnou výrobou prototypu na
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3D tiskárně a tvorbou výkresů. Zkušenosti
s praktickým obráběním součástí soustružením a frézováním získají mladí strojaři na
malých klasických obráběcích strojích, kterými je škola také vybavena.
Pro stejný výrobek se potom pokusí sestavit program pro CNC stroj na simulátoru Sinumerik 840D. Skutečný program
a seřízení strojů EMCO Mill 55 a EMCO Turn
55 musí přenechat studentům SŠTO z třídy
MS3, ale obsluha strojů při výrobě bude patřit opět jim. Tento přelet nad strojařským
hnízdem pomůže žákům základních škol
orientovat se v procesu strojírenské výroby,
rozšíří jejich znalosti a bude jim pomůckou
při výběru budoucího povolání.
Libor Štěrba
Kamil, Klára a Pavel v roli instruktorů
Klára Hosová, Kamil Havlík a Pavel Fedra
byli ještě loni žáky základní školy, letos se
již jako žáci 1. ročníku oboru Obráběč kovů
SŠTO Dačice aktivně zapojili do projektu
IKAP určeného právě žákům základních
škol. Ukázali své mistrovství při práci na
hrotovém soustruhu a před očima malých
návštěvníků vyrobili polotovar matice. Poté
se ujali role instruktorů, předvedli řezání
závitu a totéž pod jejich vedením prováděli
i žáci základních škol.
Libor Štěrba

Kadeřnice se připravují na závěrečné
zkoušky
SOP (Samostatná Odborná Práce) je jednou z částí závěrečné zkoušky oboru Kadeřník. Žáci mají za úkol vytvořit projekt
na zadané téma. Cílem práce je popsat
kadeřnické postupy. Letos se SOP zabývá
dámským střihem „mikádo“ nebo pánským
klasickým střihem profesionála.
Projekt nezahrnuje jenom střih, ale také
přípravu modela (modelky). Modelky je
nutné nalíčit a sladit s oblečením. Model je
od líčení osvobozen, ale nutností je vhodné
a slušivé oblečení.
Veškeré postupy jsou doplněny kvalitními fotografiemi, které zachycují práci krok
za krokem. Závěrečným bodem SOP je nákres zhotoveného střihu v konečné úpravě.
S.O.P. je nedílnou součástí závěrečné
zkoušky. Doba přípravy práce je zhruba
3 měsíce. Pro úspěšné zakončení studia je
potřeba zhotovit zadaný střih v souladu se
SOP. Tento střih bude hodnotit komise slo-

žená z odborníků.
Další součástí závěrečné zkoušky je zhotovení náročného účesu a barvení vlasů
doplněné střihem dle zadaných kritérií. Na
zhotovení zadaných úkolů mají studenti
6 hodin.
Michaela Zrůcká
Maturanti v ČNB
V pátek 15. března se studentky maturitních tříd EP4 a PO2 vydaly do Prahy za
českou korunou. Nejprve navštívily výstavu
s názvem „100 let česko-slovenské koruny
2019“, která seznamuje návštěvníky s vývojem československých a českých platidel,
bankovek, státovek a oběžných mincí. Jsou
zde vystaveny unikátní exponáty vyrobené
u příležitosti oslav vzniku československé
koruny v roce 1919 a zlatá vysokohmotnostní mince. Její hodnota je 100 miliónů
korun a váží 130 kg.
Dalším bodem programu byla návštěva
expozice nazvané Lidé a peníze v ČNB, kde
studentky zhlédly filmy o vzniku a činnosti České národní banky, prohlédly si předchůdce peněz, „prošly“ vývojem měny na
českém území, bezpečně poznaly padělky
bankovek a jako zlatý hřeb prohlídky si
potěžkaly (kdo ji zvedl) zlatou cihličku.
Milena Dvořáková
Veletrh Amper 2019
Skupina budoucích elektrikářů z naší
školy navštívila 22. března mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Ampér,
který se tradičně konal v Brně.
Z hlediska odborného zaměření poskytoval veletrh jedinečnou možnost seznámit
se s moderními trendy, které jsou v současnosti v popředí vývoje tohoto odvětví
v evropském i celosvětovém měřítku. Jen
namátkově lze jmenovat například prvky
a celkové uspořádání moderních inteligentních elektrických instalací v domácnostech.
Další prezentovanou oblastí byly moderní způsoby ukládání elektrických vedení do
stropů a podlah a jejich instalace v dutých
stěnách, například se sádrokartonovým obložením. Velkou část výstavy tvořila oblast
týkající se robotiky. Měli jsme jedinečnou
možnost zhlédnout nevídané robotické
postupy v průmyslové výrobě bez účasti
lidských svalů, a dokonce s vyloučením člověka i z řízení a kontroly procesu.
Nepřehlédnutelnou součástí veletrhu
byla nejrůznější vozidla na elektrický pohon evropských a světových výrobců a dále
nejmodernější nabíjecí stanice pro elektromobily s rychlým nabitím. Velmi zajímavou
součástí expozice byla dále elektronika,
mikroelektronika a základy miniaturizace a automatizace. Velkým lákadlem bylo
množství inovativních výrobků světoznámých značek, jako například Tesla.
Vladimír Jelínek, Pavel Rella,
Jan Herbrych
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Zprávy z Gymnázia Dačice
MOBESYM
MOBESYM (MOdulární BEzpečností
SYstéM) je středoškolská odborná práce
studenta sexty Jana Klivana, se kterou se
připravuje na krajské kolo SOČ do Českých
Budějovic.
Ve čtvrtek 11. 4. Honza představil v půlhodinové prezentaci tento systém svým
spolužákům ze sexty a 2. ročníku. Jde
o systém zabezpečení objektu s webovou
administrací. MOBESYM umožňuje identifikaci osob přes čip, kartu a především přes
funkci rozpoznávání obličeje. Součástí systému jsou také čidla pro detekci pohybu
a otevření dveří (oken). Celý systém Honza
vyvíjí již déle než půl roku a je postaven na
platformách Arduino a Raspberry pi.
Přejeme Honzovi hodně úspěchů v krajském kole SOČ ve čtvrtek 25. 4. 2019.
Milan Točík, ředitel školy
Setkání žáků partnerských škol projektu iRop
Od letošního školního roku využívá
Gymnázium Dačice dvě nové jazykové laboratoře vybavené technologií Robotel
pro výuku cizích jazyků. V rámci projektu
iRop, z něhož byly učebny hrazeny, se naše
škola zavázala ke sdílení zkušeností s těmito učebnami se žáky z okolních základních
škol. Ve čtvrtek 4. dubna tedy navštívilo
gymnázium více než třicet žáků 8. tříd z Dačic, Kunžaku, Nové Říše a Jemnice, aby na
vlastní kůži zakusili výuku angličtiny v moderně vybavené jazykové laboratoři. Žáci si
během dvou vyučovacích hodin vyzkoušeli
práci se sluchátky a mikrofonem, dialogy
ve dvojicích, které se různě obměňovaly
a které mohl učitel poslouchat a doplňovat
prostřednictvím vlastního zařízení se sluchátky a mikrofonem, a řadu dalších aktivit:
poslech, řešení anglických kvízů či nahrávání vlastního projevu, který si potom mohli
studenti také poslechnout, což byl pro většinu z nich nový, a nutno podotknout, že
i silný zážitek. A co na to říkali žáci sami?

Přijde mi zajímavé, jak člověk může poslouchat svůj hlas v nahrávce. Rozhodně si myslím, že je to naučné, protože když člověk slyší
svůj hlas v jiném jazyce, může ho potom lépe
zdokonalovat.
Líbilo se mi poslouchat sám sebe, protože
tím můžu vědět, v čem dělám chybu.
Mně se nejvíce líbilo mluvení s ostatními,
bylo to zábavné a hlavně jsem se něco přiučila. Ale nelíbilo se mi poslouchání mého hlasu,
jelikož svůj hlas nerada poslouchám, natož
v angličtině.
Mně se líbí ta komunikace mezi žáky, nemusíme se přemisťovat a slyšíme se. Ty úlohy
jsou také dobré. Každý si může pracovat svým
tempem a není vázaný na ostatní.
Další setkání žáků partnerských základ-

přednášky v Pavilonu Anthropos jsme si
kromě tisíce fotek odnesli i spoustu zajímavostí. Děkujeme za příjemně strávený den!
Sára Šestáková a Bára Kellnerová,
studentky 3. ročníku

ních škol v multimediálních učebnách se
uskuteční ve čtvrtek 6. června.
Petra Mašátová, zástupkyně ředitele
Filmový festival Jeden svět
V pondělí 1. dubna se třídy kvinta
a 1. ročník vydaly po první vyučovací hodině do Pelhřimova na dopolední projekci
dokumentárního filmu #FollowMe. Promítání bylo součástí filmového festivalu Jeden svět, který pořádá Člověk v tísni (více
na www.jsns.cz). Hlavním tématem holandského dokumentu byl „život“ na sociální síti
Instagram. Mladý reportér Nicolas postupně odkrýval komplexní systém založený na
podvádění (například obchod s uživatelskými účty nebo falešnými profily). Po filmu následovala debata s PhDr. Bedřichem
Musilem, který se věnuje médiím a marketingu a dalšímu vzdělávání v těchto oblastech. Probírala se témata jako obrana proti
hoaxům, rozpoznání fake news, ověřování
informací nebo bezpečnost na sociálních
sítích.
Štěpán Severa, student kvinty
Dějepisná soutěž gymnázií
Ve středu 27. 3. 2019 se konalo krajské
kolo Dějepisné soutěže gymnázií v Českých
Budějovicích. Naše gymnázium tam reprezentovala trojice ve složení Jáchym Bartošek ze sexty, Kryštof Blažek z kvinty a Martin
Urbanec z 1. ročníku. Ve velké konkurenci
dvanácti gymnázií z celých jižních Čech dosáhli kluci vynikajícího výsledku – obsadili
2. místo. Nestačili pouze na každoročního
vítěze ze Strakonic. Moc klukům gratuluji
a přeji hodně úspěchů v celostátním kole
v Chebu, kde se utkají studenti nejen z ČR,
ale i ze Slovenska.
Pavla Kloiberová, vyučující dějepisu
Biologická exkurze
V pátek 22. března se 3. ročník a septima
společně s pí uč. Chňoupkovou a Smejkalovou a p. uč. Krajíčkem vypravili na dobrodružnou cestu za biologickými poznatky
do Brna. Nejdříve jsme navštívili Kapucínskou hrobku v suterénu kostela Nalezení
svatého Kříže, kde jsme se dozvěděli fakta
o samotném řádu kapucínů a způsobu pohřbívání jeho členů. Po krátkém rozchodu,
během kterého si nikdo nezapomněl koupit něco malého na zub, nás čekal zlatý
hřeb exkurze v podobě čtyřmetrového mamuta. Vycpaného, samozřejmě. Z hodinové

Krajské kolo zeměpisné olympiády
Ve středu dne 20. 3. 2019 vyjel student
prvního ročníku Martin Urbanec společně
s pedagogickým doprovodem Karlem Chalupou do Českých Budějovic na krajské kolo
zeměpisné olympiády. Martin soutěžil v kategorii D, která sdružuje žáky nad 15 let.
Celkem se tohoto kola zúčastnilo 14 studentů z různých středních škol. Celkově obsadil páté místo – získal 73 bodů a umístil
se 3 body za třetím a 3,5 bodu za druhým
v pořadí. Vítěz už měl od ostatních větší
bodový odstup. Soutěž sestávala ze tří částí, stejně jako na okrese – práce s atlasem,
bez atlasu a praktické části. Martin zaslouží
pochvalu, jak za přípravu na soutěž, tak i za
celkové umístění, vždyť on byl nejmladší
ze všech účastníků. Proto si dal závazek, že
i v příštím ročníku se bude snažit probojovat do krajského kola a získat zde lepší
umístění. Na závěr chci poděkovat Martinovi za reprezentaci naší školy ve znalostech
ze zeměpisu a popřát mu hodně úspěchů
i v dalších soutěžích, které bude ještě v letošním školním roce absolvovat.
Karel Chalupa, učitel zeměpisu
a pedagogický doprovod
Informace o dalších akcích školy najdete
na www.gymn-dacice.cz, www.g-one.tv,
www.instagram.com/gymnaziumdacice/,
www.facebook.com/gymn.dacice/.

Karneval v Dolních
Němčicích
I letos proběhl v kulturním domě
v Dolních Němčicích už 9. ročník dětského karnevalu.
Jako obvykle bylo připraveno několik
soutěží nejen pro děti, ale i jejich doprovod.
Chutné a na pohled lákavé občerstvení,
stejně tak bohatá tombola, bylo samozřejmostí.
Celou atmosféru dokonale vytvořily nejenom děti, ale také „Sněhurka Soňa“, hudební doprovod od pana Lumíra a v neposlední řadě příjemné teplo v kulturním sále
pana Chňoupka. Ten letos, jako i v předchozích letech, zapůjčil prostory formou sponzorského daru, za což mu děkujeme!
Dále děkujeme všem za účast, sponzorské dary a nezištnou pomoc dobrovolníkům.
Za rok se na karnevale budeme opět těšit!
Petra Černá, Tvořílek, z.s.
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Novinky ze ZŠ praktické
a speciální Dačice
Den otevřených dveří 2. 4. – Velikonoční výstava
Dne 2. 4. proběhl na naší škole Den otevřených dveří spojený
s velikonoční výstavou výrobků našich žáků. Školu během tohoto dne navštívilo mnoho hostů, kteří si školu nejen prohlédli, ale
mohli navštívit i vybrané otevřené hodiny v jednotlivých třídách.
Také si mohli z výstavy odnést i výrobky dle vlastního výběru za
finanční dar dle vlastního uvážení. Za návštěvu a případné zakoupení výrobků děkujeme. Poděkování také patří pedagogům, kteří
výstavu připravili a pomohli žákům s výrobou všech těch krásných
předmětů.
Den autismu

V tomto školním roce jsme
se 2. 4. připojili ke světovému
dni AUTISMU. Sešli jsme se
všichni v modrém oblečení,
abychom tím vyjádřili podporu a pochopení lidem s autismem.
Žáci ze speciální třídy od
paní učitelky Vaňkové poté
navštívili Mateřskou školu Za
Lávkami, kam byli pozváni na zahradní modré hry také na podporu
Autismu. Společně s dětmi soutěžili v rybaření, chytali jsme modré
rybičky, ve slalomu jsme převáželi panenku. Soutěžili jsme o nejrychlejší modré autíčko, házeli jsme modré míčky do koše a trefovali jsme modré kuželky. Bylo to moc pěkné, našim kamarádům ze
školky moc děkujeme!
Školní kolo ve zpěvu a recitaci
Dne 4. 4. se konalo školní kolo ve zpěvu a recitaci. Soutěžilo se
v kategorii praktických a speciálních škol a podkategoriích odstupňovaných věkem. Vítězové jednotlivých kategorií se zúčastní oblastní soutěže ve zpěvu a recitaci „Třeboňská růže“. Doufáme, že se
účastníkům bude dařit a přivezou z Třeboně i nějaký ten cenný kov.
Olympijský víceboj
V letošním školním roce se naše škola opět účastní akce „Rozhýbejme české děti“ pod hlavičkou Sazky – Olympijský víceboj. Při
této akci procházíme jednotlivými disciplínami, kterých je celkem
osm. Přes zimu jsme absolvovali „vnitřní“ disciplíny: Hluboký předklon, T-Běh, Postoj čápa, Skok z místa, Sedy-lehy, Hod basketbalovým míčem. Čekají nás ještě „venkovní“ disciplíny: Běh na 60 m
a tzv. „Zátopkův běh“ na 500 m.
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kých rybiček, shazování kuželek, házení míčkem do kruhu anebo
překážková dráha. Společné síly jsme spojili i při vytváření a malování velkého modrého slunce, které bylo vytvořeno z otisků rukou
všech dětí.
Protože ne každá rodina má to štěstí, že se jí narodí tak dlouho
očekávané zdravé a šťastné dítě a někdy před nás osud postaví nelehkou lekci, která od základu změní celý náš život, byli jsme moc
rádi, že jsme mohli tento den s našimi dětmi z MŠ alespoň touto
akcí podpořit a zapojit se tak k celosvětovému projektu, který vyjadřuje podporu lidem s autismem už 12 let.
Gabriela Tůmová, MŠ Za Lávkami

Tour de Pump 2019
V Dačicích a okolí se nachází pár hezkých pumptracků
– cyklistických okruhů, kde jezdec udržuje rychlost pomocí „pumpování“ na uměle vytvořených boulích a vlnách.
Rozhodl jsem se letošní sezónu uspořádat seriál závodů po
pumptrackách. Seriál je cílený hlavně na děti, jelikož jízda
na pumptracku baví nejvíce mladé cyklisty, zúčastnit se ale
může úplně každý, kdo vlastní kolo. Závodníci budou sbírat
body na čtyřech závodech a v každé kategorii tak vznikne na
konci tour jeden pumptrackový šampión.
Tour odstartuje 21. 4. v Jemnici na místním asfaltovém okruhu
naproti autobusovému nádraží. Sobota 25. 5. bude patřit Dačicím
a „Cykloplácku“ v lesíku. V neděli 2. 6. se pak uskuteční závod na
pumptracku v areálu Chatového ráje v Brandlíně. A velké finále celé
série se odehraje 29. 6. v obci Reingers v Rakousku (8 km od hranic)
na nádherném asfaltovém pumptracku.
Jedná se o závody na rychlost, měřené profesionální časomírou
hasičů ze Strmilova. Pro diváky, fanoušky a rodinné příslušníky
bude zajištěno občerstvení.
Cílem celé série je zábava na kole, soutěžení s kamarády, objevování nových míst k ježdění a příjemné, sportovně strávené odpoledne.
Těším se na Vás. Sportu zdar a cyklistice zvlášť!
Alexandr Sidor

DM studio – mažoretky Dačice

Česko svítí modře i v MŠ
V roce 2008 se členové OSN jednomyslně shodli na tom,
že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu.
Ani naše MŠ nezůstala pozadu a společně jsme si připravili
„modrý den”, na který jsme pozvali děti ze ZŠ Dačice, Neulingerova.
Proč právě modrá? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší
potíže. Na tento den jsme děti připravovali od začátku týdne, kdy
jsme si povídali o tématech s tímto dnem spojených - o dětech
se speciálními vzdělávacími potřebami, o dětech “jiných”, o jejich
vyjadřování a hlavně také o tom, jak se k takovým dětem chovat
a jak důležité je jim pomáhat. Společně s učitelkami si děti vyrobily modré čepičky z papíru anebo modré kytičky, kterými jsme dali
najevo naši náklonnost a spolupráci s tímto dnem.
S pomocí rodičů jsme se na 2. dubna oblékli do modrého a připravili na naší zahrádce několik stanovišť a úkolů, které jsme společně plnili. Součástí stanovišť bylo například chytání magnetic-
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Historie mažoretek v Dačicích sahá až do roku 1999, kdy Martina
Doležalová ve spolupráci s Ilonou Novotnou otevřely kroužek při
DDM Dačice. S postupem doby se členská základna rozrůstala. Aby
bylo možné lépe tento krásný sport financovat, vznikl v roce 2007
spolek DM studio – mažoretky Dačice.
V současné době pod hlavičkou DM studia, stále s velkou podporou DDM Dačice, soutěží 3 skupiny děvčat – kadetky (do 11 let),
juniorky (12 – 15 let) a seniorky (nad 15 let). Trenérkami jsou Nikola
Krebsová a Zuzana Kuchtová, asistentkami Soňa Nováková, Lenka
Hronová a Barbora Zimmelová. Zajímavostí je, že letos dačické mažoretky soutěží v 31 choreografiích, ať už ve velkých formacích či
sóloformacích s hůlkou nebo pompony. Mezi největší úspěchy patří zisk titulů mistryň a vicemistryň České republiky, Evropy i světa.
Soňa Nováková
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Jarní probuzení se skřítkem
Jarníčkem v MŠ Za Lávkami
Ve čtvrtek, 21. března, jsme u nás v MŠ Za Lávkami pořádali akci s názvem „Jarní probuzení“. Sluníčko nám přálo a už
od rána bylo krásné a slunečné počasí, takže jsme byli všichni pozitivně a příjemně naladěni na odpolední probouzení
zahrádky. A s kým jiným, než se skřítkem Jarníčkem!
První část akce tvořil samozřejmě pořádný jarní úklid. Rodiče
s dětmi nám pomohli shrabat zbytky podzimního listí, které pod
stromy ještě zůstalo, společně jsme probudili ze zimního spánku
i naše léčivé a voňavé bylinky, které byly přikryté chvojím a větvičkami a šikovní pracanti s hrabičkami nám pomohli ještě nahrnout
kamínky zpět na své místo, ke slunečním hodinám.
A protože po práci vždy následuje zábava, i my jsme měli pro
rodiče s dětmi připravený bohatý program. Na zahrádce jsme měli
připravených pět stanovišť, u kterých si mohl každý vyzkoušet své
bystré smysly. Celým programem a všemi úkoly nás doprovázeli
pomocníčci Broučkové a náš Skřítek Jarníček, kterého děti ze školky moc dobře znají. Děti si mohly protrénovat svá ouška (sluch),
posloucháním zvuků přírody, nosíček (čich), kterým mohly rozpoznávat vůně několika druhů ovoce, dále si mohly vyzkoušet i své
chuťové buňky, ochutnávkou ovoce a zeleniny, nebo si třeba zaběhat
na Broučkově maratónu v dřevácích okolo strašidelné čarodějnice
Moreny. Pozadu nezůstaly ani ručičky a jeden z dalších důležitých
smyslů - hmat, který děti mohly vyzkoušet v záhadných sklenících, ve
kterých Skřítek ukrýval vždy nějaké
tajemství.
Další část hravého odpoledne
tvořilo vystoupení našich nejstarších „Žabiček“ s názvem „Broučci
se probouzejí“. Děti si připravily broučí rozcvičku a krásnou jarní
písničku s kytarou a broučím tanečkem. Na závěr celé akce následovala sladká odměna, kterou si vysloužily všechny děti. Zdravý
balíček od našich Broučků a omalovánka skřítka Jarníčka.
Celé odpoledne probíhalo v příjemné náladě a všichni jsme si
společné chvíle užili. Rádi bychom tedy poděkovali rodičům s dětmi a dalším návštěvníkům za jejich pomoc a podporu a těšíme se
na naše další akce.
Gabriela Tůmová a kolektiv zaměstnanců MŠ Za Lávkami

I. Benefiční májový bál
pro Dačické okénko
Přijměte naše srdečné pozvání na I. Benefiční májový bál pro Dačické okénko, na který se můžete těšit 3. května 2019 od 19:30 h
v KD Beseda. Těšit se můžete na skvělou hudbu v podání kapely
Kalybr. Večerem provede Hela Dvořáková, kterou si můžete pamatovat z ranní show Hitrádia Vysočina, nyní ji můžete slýchávat na
stanici Český rozhlas Vysočina. Dalším překvapením plesu bude
vystoupení klientů Dačického okénka, které si rozhodně nenechte
ujít. Připravujeme pro Vás také slosování o hodnotné ceny. Lístky
jsou k zakoupení na Infocentru nebo přímo v Dačickém okénku.
Pokud neradi tančíte, ale přesto byste nás rádi podpořili, můžete
na těchto prodejních místech zakoupit také vstupenku „Děkujeme za podporu“. Výtěžek plesu bude použit na udržení pracoviště
sociálně terapeutické dílny, U Nemocnice 87/II a na vybavení nově
vzniklých pracovišť v budově Centropenu. Chcete-li sledovat přípravy na náš ples nebo se jen tak informovat o dění v naší dílně,
najdete nás na webových stránkách www.otevrenaokna.cz nebo
na www.facebook.com/otevrenaokna. Těšíme se na setkání!
Za Dačické okénko Eva Nováková

Dačický Domeček informuje
Měsíc květen je pro nás měsícem, kdy končí naše pravidelná zájmová činnost, a proto bychom Vás rádi pozvali na některé z našich akcí. V měsíci červnu se naše činnost orientuje na přípravu jak
pobytových, tak příměstských táborů. V tomto roce se nám opět
podařilo všechny turnusy naplnit. Máme radost, že je o tyto akce
rostoucí zájem, jen nás mrzí, že jsme všem zájemcům nemohli vyhovět.
REKORD V 3iQ - ve středu 15. 5. od 10:00 - 17:00 h v DDM se můžete zapojit i vy do REKORDU V 3iQ. Stačí přijít v určenou hodinu
k nám na Domeček a společně si tuto hru, nyní v novém designu,
zahrát. Hraje celá ČR.
ROZTANČENÁ KOSTKA CUKRU - sobota 18. 5. od 10:00 h,
městská sportovní hala. V tento den zveme příznivce pohybu
a tance na 4. ročník Roztančené kostky cukru, na které můžete spatřit nejen členy aerobních kroužků dačického Domečku, ale i týmy
z jiných měst. Přijďte s námi prožít příjemný den a podpořit domácí
týmy.
PREZENTACE MAŽORETKOVÝCH SKUPIN NA FEST BANDU
25. - 26. 5. V DAČICÍCH
Všechny mažoretkové skupiny se vám v letošním roce představí
na FEST BANDU v Dačicích (časy jednotlivých vystoupení budou
uveřejněny na plakátech). Tradiční vystoupení v zámeckém parku
se v tomto roce nepodařilo z časových důvodů uskutečnit. Tým
mažoretek se tak všem příznivcům omlouvá a doufá, že je přijdete
podpořit na Palackého náměstí.
SPOLEČNÝ VÝLET S BABY CLUBEM - středa 29. 5.
Rodiče s malými dětmi se mohou účastnit výletu za zvířátky do
Bohuslavic. Čas odjezdu bude upřesněn vedoucí baby clubu Danou Syrovátkovou, které můžete v případě zájmu zavolat na mobil
724 078 677. Dopravu si každý zajistí sám.
HRAVÉ ODPOLEDNE S BABI LENKOU - čtvrtek 30. 5. od 15:30 16:00 hodin v DDM
Pro tento den si vedoucí Cukrových panenek Lenka Tříletá připravila zábavné odpoledne pro všechny děti, které rády soutěží,
hrají hry, mají rády poutavé vyprávění a možná dojde i na kouzlení.
Více prozrazovat nebudeme, přijďte nás navštívit a prožít příjemné
odpoledne.
NAŠE OKÉNKO
Soutěžní sezóna začala i v zájmových kroužcích aerobiku. Jako
první jsme se zúčastnili soutěže Power of Dance v Č. Budějovicích.
Náš Domeček zde prezentovala skupina Sedmikrásek, která získala
pohár za 1. místo se skladbou Pod vodní hladinou. Juniorskou kategorii zastupovala skupina Slunečnice, která také získala pohár za
1. místo se skladbou Golfistky.

Pětice dívek ze skupiny Slunečnice si pro letošní rok nacvičila
ještě jednu skladbu s názvem Harry Potter a přivezla si pohár za
krásné druhé místo. Všem děvčatům tímto ještě jednou děkujeme
za jejich výkony a skupině Slunečnice také za okouzlující úsměvy
při vystoupení. Soutěžení je pro nás zpestření celoroční činnosti.
Nabíráme zde všichni nové zkušenosti a inspirace pro další činnost.
Třešničkou na dortu je pak Roztančená kostka cukru, která se stala
naší srdcovou záležitostí, a na kterou se každým rokem všichni moc
těšíme. Udělejte si čas a přijďte nás podpořit.
Váš Domeček
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Oznámení pro pacienty
Od 1. 1. 2019 se gynekologická ambulance
MUDr. Ctibor Blaha, IČ 46641157,
se sídlem Havlíčkovo nám. 99, 380 01 Dačice
mění na společnost

Férová snídaně
sobota 11. května 2019
9:00 až 11:00 h
Zámecký park Dačice

APIS-GYN s.r.o. - MUDr. Andrea Písecká
IČ 07433026,
se sídlem Havlíčkovo nám. 99, 380 01 Dačice
Pro registrované pacienty se tímto nic nemění.
Ordinační doba:
Ordinace Dačice – Havlíčkovo nám. 99, 380 01 Dačice
Pondělí

7:00 – 15:30 h

Úterý

7:00 – 15:30 h

Středa

13:30 – 17:30 h

Pátek

7:00 – 13:00 h

za deštivého počasí:
Zámecká kavárna Dalberg Dačice
Přijďte si zapiknikovat na podporu pěstitelů!
Férová snídaně je piknikový happening, který pořádají lidé
v Česku, aby ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů
v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti mají za své kakao,
kávu nebo banány díky zapojení do fairtradových družstev
lepší výkupní ceny, pěstují šetrněji k životnímu prostředí
a jejich děti se mohou vzdělávat.
Naskládejte si do košíku fairtradové a lokální dobroty,
pozvěte známé a přidejte se!

Ordinace Studená – Počátecká 312, 378 56 Studená

--- inzerce ---

Kontaktní telefon spol. APIS-GYN, s.r.o.
792 309 186 nebo 384 423 454
Na těchto telefonních číslech se můžete
během ordinační doby objednat k vyšetření.
Další informace viz www.apis-gyn.cz

DEN BEZ TABÁKU
ANEB POHYBEM KE ZDRAVÍ
Pochod BRANOU PODYJÍ
25. května 2019, od 8:00 h
Start - Sokolovna Dačice

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
18
www.modra-vlna.cz

Tel. 606 612 477

10.6.DAČICE

Kulturní dům
Beseda

PŘEDPRODEJ: Infocentrum Dačice, Palackého nám.1 - přízemí radnice, tel: 384 401 265
Dále v síti rezervace.dacice.cz

--- 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

www.dacice.cz

Zprávy ze zušky
Krajské kolo soutěže / Dačice
V pátek 22. března se v naší škole uskutečnilo krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů. Soutěžní klání probíhalo v koncertním sále od půl jedenácté dopoledne až do třetí hodiny odpolední, kdy porota slavnostně vyhlásila
výsledky soutěže a umístění jednotlivých souborů. V konkurenci
základních uměleckých škol ze všech koutů Jihočeského kraje se
žáci naší školy rozhodně neztratili. Oba dva komorní soubory pod
vedením pana učitele Richarda Šedy, které se do krajského kola
probojovaly, svoji kategorii vyhrály (Trio – Křížek, Uchytilová, Nováková; Dačická kapela – Mátlová, Novák, Šedová, Teplá, Novák),
Dačická kapela zároveň postupuje do ústředního kola. Pan učitel
Šeda také obdržel od odborné poroty diplom za výborné pedagogické vedení. Všem soutěžícím, porotcům, pedagogům a rodičům doprovázejícím své děti se u nás velmi líbilo, o čemž svědčila příjemná a pohodová atmosféra, která po celou dobu soutěže
v prostorách naší školy vládla. Za bezproblémový průběh soutěže
je třeba poděkovat panu řediteli Josefu Mocharovi a všem zaměstnancům školy, kteří se na hladkém průběhu celého tohoto hudebního klání podíleli.
Krajské kolo soutěže akordeonistů / Třeboň
V pondělí 25. a v úterý 26. března 2019 se v Základní umělecké
škole v Třeboni uskutečnilo krajské kolo soutěže v sólové a komorní hře na akordeon. Žáci, kteří se pod vedením paní učitelky
Evy Novákové této soutěže zúčastnili, dosáhli výrazných úspěchů.
Komorní soubor ve složení J. Anděl, K. Blažek, D. Dvořák, V. Bartolčicová, O. Navrátil, O. Mareš, K. Dohnalová, E. Pechová, P. Chalupa
a O. Vlasák si odváží vítězství ve své kategorii a Vanda Bartolčicová
obdržela za svůj sólový výkon ve své kategorii skvělé druhé místo.
Nezbývá než poděkovat žákům za jejich výborná umístění, paní
učitelce Novákové za přípravu žáků a všem dohromady děkujeme
za vynikající reprezentaci naší školy.
Workshop mladých houslistů / České Budějovice
Ve středu 27. března 2019 se v koncertním sále českobudějovické
konzervatoře uskutečnil workshop mladých houslistů, kterého se
za doprovodu paní učitelky Ivany Barešové zúčastnily její žákyně
Josefína Říhová a Taťána Průšová. Obě dvě naše mladé, nadějné
houslistky daly o sobě na workshopu vědět, protože v rámci programu zahrály nastudované skladby. Kromě žáků a studentů zuš
a konzervatoří z České republiky se této akce zúčastnili i houslisté
z Rakouska. Paní učitelce Barešové a oběma našim žákyním z její
houslové třídy děkujeme za reprezentaci.
Společný koncert žáků / Slavonice
Ve středu 27. března 2019 se ve slavonické pobočce Základní
umělecké školy Dačice uskutečnil společný koncert žáků obou škol.
Zcela naplněný sál školní budovy jasně svědčil o tom, že o koncert
byl velký zájem. Účinkující žáci, jejich rodiče, prarodiče a pedagogové společně strávili ve školním sále budovy tohoto historického
města půl druhé hodiny naplněné pohodou, přátelskou atmosférou, ale hlavně pěknými hudebními výkony žáků všech věkových
kategorií. Sál slavonické pobočky rozezněly tóny kytar, smyčců,
kláves, dechů a akordeonů. Za přípravu a organizaci této skvělé
akce děkujeme všem účinkujícím a jejich pedagogům, ale hlavně
panu Vlastimilu Burkartovi, vedoucímu učiteli slavonické pobočky,
který právě v těchto dnech slaví významné životní jubileum a který
velkou část svého profesního života zasvětil vzdělávání dětí právě
zde ve Slavonicích. Přejeme proto do dalších let našemu oslavenci
hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Krajská klavírní přehlídka / České Budějovice
Třemi klavírními skladbami od Mozarta, Smetany a Debussyho
se představila naše žákyně Tereza Čurdová v rámci Krajské klavírní přehlídky základních škol a základních uměleckých škol, kterou v pátek 5. dubna uspořádala základní umělecká škola ve Zlivi

u Českých Budějovic. Této akce se zúčastnili mladí klavíristé a klavíristky z celého Jihočeského kraje a naše Tereza se v této velké konkurenci rozhodně neztratila. Svým klavírním uměním jasně ukázala, že spojení talentu, píle a odborného pedagogického vedení
přináší ovoce. Děkujeme tedy žákyni Tereze Čurdové a její učitelce
Mgr. Vendule Nekulové za vynikající prezentaci naší školy.
Společný koncert žáků ZUŠ Telč a ZUŠ Dačice

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se v sále ZUŠ Dačice konal společný
koncert žáků základních uměleckých škol v Telči a v Dačicích. Zcela
naplněný koncertní sál jasně svědčil o tom, že o tuto akci byl mezi
žáky a učiteli obou základních škol, rodiči a veřejností velký zájem.
Výborné hudební výkony všech účinkujících žáků daly divákům
jasný signál o tom, že talentovaných dětí, které za odborného
pedagogického vedení mají zájem na sobě pracovat, je dost, a to
nejen v oblasti hudební, ale i ve sféře výtvarné. Možnost vyměnit
si vzájemné poznatky a zkušenosti z pedagogické práce jsou pro
všechny učitele obou škol rovněž velmi cenné a přínosné. Na závěr
nezbývá než poděkovat všem, kteří se na realizaci tohoto koncertu
podíleli.
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele
Připravujeme na měsíc květen:
14. a 16. 5. Absolventský koncert žáků hudebního oboru, začátek
v 18:00 hodin / sál ZUŠ
18. 5. Májový koncert Městského dechového orchestru ZUŠ Dačice, začátek v 15:00 hodin / sál ZUŠ
25. a 26. 5. Fest Band Dačice 2019 - slavnosti orchestrů
31. 5. III. ročník celostátního happeningu základních uměleckých
škol ZUŠ OPEN 2019

Základní umělecká škola Dačice
umožňuje dětem
smysluplné trávení volného času při dalším vzdělávání
a rozvíjení jejich schopností.
V příjemném prostředí naší školy
nabízíme vzdělání
v oboru hudebním a v oboru výtvarném.

ZÁPIS do ZUŠ Dačice se uskuteční
v pátek 10. května 2019
v době od 14:00 do 17:00 hodin
(učebna č. 1 - přízemí)

Jak se přihlásit:
Zájemce o studium na škole prosíme vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku do 9. května, kterou najdete na stránkách
www.zusdacice.cz.
Dostavit se osobně se zákonným zástupcem žáka v den konání zápisu.
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Velikonoční jarmark

Noc literatury 2019

Na třináctý Velikonoční jarmark se v neděli 7. dubna přišlo podívat 1287 zájemců. Ač bylo docela chladno, mile nás překvapila hojná účast.

Knihovna Matěje Mikšíčka vás po
roční pauze opět srdečně zve na Noc
literatury, která se bude konat ve čtvrtek navečer 9. května od 18:00 h ve
více než 60 městech v České republice.

Návštěvníci jarmarku si mohli vybrat řemeslné i jiné výrobky u 52 prodejců. Děti
se mohly zapojit do tvoření v různých díl-

ničkách, kde zdobily perníčky, malovaly
kraslice, vyráběly si košíčky z papíru, učily
se drátování, zpracování skla nad plamenem. Mohly se povozit na kolotoči na kliku,
pohrát s dřevěnými bagříky či s hračkami
v Hračkolně Luďka Fialy z Lodhéřova. Zdeňku Valentovi děkujeme, že nám opět zapůjčil na celý den kozu s kůzlátky, tentokrát
skutečně jarními a starými pouze jeden
týden.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Čtenářské konto na webu knihovny
Mějte přehled o svých výpůjčkách, rezervacích, zaplacených poplatcích - vždy
a všude – www.mkdac.cz.
Čtenářské konto je funkce katalogu dokumentů na webu Knihovny Matěje Mikšíčka,
která je po připojení na internet přístupná
pro každého čtenáře zapsaného v knihovně v databázi čtenářů. V katalogu uvidíte
vpravo v černé horní liště nahoře malý obdélník s červeným srdíčkem, vedle je nula
v kruhu a vedle ikonka člověka s textem
přihlášení a šipečkou. Po jejím rozkliknutí po vás bude chtít systém číslo průkazky
a heslo nebo PIN – buď PIN, který si zadáte v knihovně na své čtenářské kartě, nebo
vždy dvě čísla – rok, měsíc a den narození.
Přihlásíte se – můžete si heslo kdykoli
změnit – vidíte, do kdy vám platí registrace v knihovně, můžete si zkontrolovat své
osobní údaje, své výpůjčky – aktuální i vrácené a to výpůjčky klasických, fyzických
knih, ale také výpůjčky e-knih. Můžete si
zde rezervovat vypůjčený dokument, podívat se na přehled svých poplatků a prodlužovat si své výpůjčky.

Jinak – v katalogu můžete dokumenty
nejen vyhledávat, rezervovat, hodnotit, doporučovat, sdílet, psát komentáře, sledovat
novinky, co knihovna pro vás nakoupila
a doplnila, vyhledávat nejen v naší knihovně, ale můžete vyhledávat i v ostatních
knihovnách - v souborném katalogu naučné literatury nebo na webu knihovny.cz
(jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv
a kdykoliv). Na našem portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.
Aplikace katalogu Tritius si dobře rozumí s vašim smartphonem nebo iPhonem.
Systém Tritius propojuje čtenáře, knihovny
a poskytovatele obsahu tak, aby co nejlépe
podpořil transformaci knihoven v kulturní
centra s cílem zvyšování informační gramotnosti celé společnosti.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka Knihovny Matěje Mikšíčka

Z činnosti Svazu tělesně postižených
Členové Svazu tělesně postižených Dačice navštívili Horácké divadlo v Jihlavě,
ve kterém zhlédli představení Škola, základ života.
Další naší společnou akcí byla návštěva
výstavy Z šuplíku našich babiček v městském muzeu a galerii. Tady jsme obdivovali,
jak se naše babičky připravovaly na svátky
jara: pečení a zdobení perníčků, malování
vajíček a dalších krásných věcí, které patří
k Velikonocům. Když už jsme byli v muzeu,
prohlédli jsme si i stálou expozici o výrobě
a vzniku kostkového cukru u nás v Dačicích. Pak jsme si zašli do zámecké kavárny
na dobrou kávu. Členové výboru navštívili
k životnímu jubileu naše dlouholeté členky.
Popřáli jim hodně zdraví, štěstí a dobré pohody v jejich životě. V květnu vás chceme
pozvat na naše akce - na Férovou snídani
a na procházku rozkvetlým dačickým par-
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kem. Těšíme se na vás.
Stejskal František, předseda organizace

Nová poštovní známka s motivem
kostky cukru a pohledy z Dačic
jsou v prodeji na Infocentru Dačice

Projekt odstartoval v roce 2006 v Praze,
ale od roku 2013 se díky spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků
začal rozrůstat i do dalších měst České republiky. Literatura se tak stává na jeden
večer celorepublikovým fenoménem.
Počet návštěvníků byl v roce 2018 přes
7 000 v Praze, v celé ČR přes 13 500!
Cílem projektu je představit posluchačům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní
město přitažlivou akcí. Na různých místech
čtou během jednoho večera známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Ambicí
projektu je též snaha aktivně zapojit do
organizace městské prostředí a místní instituce. Trojí atraktivitou projektu, tedy
spojením zajímavého textu, neobvyklého
místa a originální prezentace usilujeme
o vytvoření jedinečného kulturního zážitku
pro širokou veřejnost.
U nás v Dačicích se bude předčítat celkem na čtyřech místech. Pochopitelně v letní čítárně naší knihovny (pokud nás počasí
nezklame), pak v Klubu u Kořena v Pantočkově ulici, kousek od knihovny, dále můžete
navštívit Kavárnu u Galíků a nakonec nádherné prostory Státního zámku Dačice. Vše
je tedy poblíž Havlíčkova náměstí. Vstup je
na všech místech volný.
Noc literatury se koná každý rok vždy
v předvečer zahájení největšího knižního
festivalu v zemi - Světa knihy. Místa jsou
vybrána tak, aby účastníci měli jedinečnou
příležitost nahlédnout do neznámých či
s literaturou nespojovaných prostor a díky
krátkým vzdálenostem mezi nimi se jim podařilo obejít jich během jednoho večera co
nejvíce.
Na každém místě čte populární herec
od 18:00 do 20:00 h v půlhodinových intervalech ukázku z jedné současné knihy
evropského autora. Jde o nejnovější překlady současné evropské literatury vydané
v posledních dvou třech letech.
A na jaké „předčítače“ se můžete těšit
v Dačicích?
Velice nás těší, že naše pozvání přijali
herci z Horáckého divadla v Jihlavě. (Tereza Otavová, Lenka Schreiberová a Stanislav Gerstner). V knihovně vám bude
předčítat Mgr. Petra Mašátová, zástupkyně ředitele Gymnázia Dačice.
Věříme, že se 13. ročník Noci literatury vydaří a bude příjemným a nevšedním kulturním zážitkem, kdy vyhraje četba z knih nerovný souboj s moderními technologiemi.
Pavla Albrechtová,
Knihovna Matěje Mikšíčka

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

přijme pracovní pozice

Operátor ve výrobě

(obsluha linek, CNC strojů)

Strojní údržbář/ provozní zámečník
Technolog
Nabízíme benefity:
Osobní prémie, týmová prémie, příspěvek na stravování, na kulturu, sport, relaxaci
poskytujeme FlexiPassy, příspěvek na penzijní připojištění, dovolená navíc

Nástupní mzda individuální (dle znalostí, zkušeností, vzdělání)

--- inzerce ---

Pokud vás naše nabídka oslovila, napište nám, prosím, na e-mail:
prace. dacice@federalmogul.com nebo volejte na tel. 383 131 330,
nebo si na vrátnici společnosti vyzvedněte a vyplňte žádost uchazeče o zaměstnání.

PŮJČOVNA PŘÍVĚSNÝCH
VOZÍKŮ DAČICE
* nabízíme vozíky různých velikostí, bržděné, nebržděné
i sklápěcí
* víkendy za zvýhodněnou sazbu
Provozní doba půjčovny:
Pondělí - pátek
6:30 - 15:30 h
Sobota
8:00 - 10:00 h
Prodejna FACHMANcajky
1. patro Rockhillu
Jemnická 305, 380 01 Dačice
Tel. 777 305 408
www.fachmancajky.cz
obchod@fachmancajky.cz

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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Volejbalový trunaj

Sportovní okénko
Fotbal muži A

V sobotu 13. dubna 2019 zorganizovala TJ Centropen Dačice z.s.
oddíl volejbalu 2. turnaj okresního přeboru mládeže ve volejbale
v tělocvičně ZŠ B. Němcové. Stejně jako u 1. turnaje na Slovanu
J. Hradec se i doma naši volejbalisté neztratili.

4. 5.

10:00 h

TJ Centropen Dačice-Týn nad Vltavou

18. 5.

10:00 h

TJ Centropen Dačice-ČB Čtyři Dvory

Fotbal dorost
5. 5.

10:00 h

TJ Centropen Dačice-Nová Bystřice

12. 5.

10:00 h

TJ Centropen Dačice-Soběslav

Kuželky
Pronájem drah 120 Kč/hod kontakt p. Kučera tel: 602 227 799.

TJ Centropen Dačice na valné
hromadě hodnotila rok 2018
Základna TJ v roce 2018 měla celkem 563 členů. V oddílech kuželek, fotbalu, florbalu, volejbalu, gymnastiky, tenisu, stolního fotbalu a SPV. Za finanční podpory města Dačice, Centropen a.s., WSPK
Sparkasse Dačice, firmě 2ES, Technickým službám Dačice, firmě
střechy Svoboda, firmě FCC a pila Benda se podařilo oddílům držet
na vysoké sportovní úrovni. O tom svědčí i medaile z mistrovství
ČR, které získal oddíl kuželek. Ostatní oddíly si držely přední místa tabulek a nebo získaly medaile na okresních nebo regionálních
soutěžích. Vysoce lze také hodnotit organizování turnajů a závodů, které byly organizovány oddíly TJ v Dačicích. Za tuto činnost je
nutno organizátorům a všem, co se kolem podíleli na uspořádání
těchto akcí, poděkovat. Dále je nutno poděkovat členům výboru
jednotlivých oddílů za finanční kázeň, která umožnila bez problému vést činnost od počátku nového roku. Tady nutno dodat, že nás
velké peníze stojí pronájmy hal a cestovné. V hospodaření si vedla
i ubytovna, která svým ziskem umožnila nové vybavení pokojů. Na
rok 2019 jsou stanoveny cíle hlavně ve sportovní činnosti udržet
jednotu na vysoké úrovni. Dále je nutno provést opravy na tenisových kurtech a kuželně. Zde budou vynaloženy nemalé finanční
prostředky. Děkuji všem sportovcům, trenérům a členům výboru
za práci v roce 2018. A v roce 2019 ať se všem sportovcům daří.
TJ ať má na sportovním poli úspěchy.
Václav Šuler, předseda TJ Centropen

Skupina trojkového volejbalu se hraje
na menším hřišti ve 3 hráčích, naši se jej
neúčastní
1. Slovan J. Hradec „B“
2. Slovan J. Hradec „A“
3. Loko Č. Velenice
Šestkový volejbal
1. TJ Centropen Dačice „A“ - kadetky
2. Slovan J. Hradec - kadetky
3. TJ Centropen Dačice „B“ - starší žákyně
4. Loko Č. Velenice - starší žákyně, kadetky
Turnaje se zúčastnilo více jak 30 dětí, všichni obdrželi od hlavního sponzora Centropenu Dačice propagační cenu.
Vladislav Říha a Ludvík Kocmál

Nově otevřená kancelář ČMSS, a.s.
Adresa:
		
Otevřeno:
Kontakt:
		

nám. Palackého 53, Dačice
(budova Prioru, 1. patro)
středa a pátek od 9:00 do 17:00 h
606 567 071
marta.tumova@cmss-oz.cz

PROVEDEME
TĚŽBU DŘEVA,
PŘIBLÍŽENÍ A ODVOZ DŘEVA
--- inzerce ---

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

VYPLATÍME V HOTOVOSTI
PŘED ODVOZEM
TÉŽ VÝKUP LESNÍCH POZEMKŮ
A HOTOVÉ KULATINY

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

--- inzerce ---

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

--- inzerce ---

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

VYTĚŽENOU HMOTU

TEL. 774 532 901, 608 902 420
www.expo-drevo.cz
Číslo: 5/2019, ročník osmý
Datum vydání: 26. 4. 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
3. května, pátek, 19:30 h
I. Benefiční MÁJOVÝ BÁL
Ples Dačického okénka, hraje Kalybr
KD Beseda, Dačice
12. května, neděle, 19:30 h
Turecká kavárna
Divadelní představení, hrají: Václav Vydra,
Jana Boušková, Naďa Konvalinková, Matěj
Hádek
KD Beseda, Dačice
29. května, středa, 17:00 a 20:00 h
Partička
KD Beseda, Dačice

Klub Béčko

přes Vlastkovec do Slavonic
Odjezd vlakem v 9:24 h z dačického nádraží do D. Bolíkova a odtud pěšky. Trasa cca
13 km. Zpět vlakem v 15:06 nebo v 18:13 h,
autobus v 17: 00 h.
30. května až 16. června
Barevná paleta: Výstava prací absolventů
výtvarného oboru ZUŠ Dačice.
30. května až 30. června
Dačické Okénko

Kino Beseda
1. května, středa, 19:00 h
LOVEní, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
3. května, pátek, 19:00 h
AVENGERS: ENDGAME, fantasy, 3D
český dabing, vstupné 130/150 Kč

4. května, sobota
Modelka XXL
11. května, sobota
Postřehy z Vietnamu

5. května, neděle, 16:00 a 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

25. května, sobota
Jack Daniels party

Městské muzeum a galerie
do 26. května
David Hugo Habermann – triptych (umění z Vulkánovy dílny)
Valentin Horba – obrazy z jižních Čech
Společná výstava prací uměleckého kováře
a malíře.
do 26. května
A přišel jarní sníh ...
Fotografie Adriany May na výstavní chodbě
muzea.

10. května, pátek, 19:00 h
SHAZAM, akční sci-fi, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
15. května, středa, 19:00 h
WESTWOOD. PUNK. ICON. ACTIVIST,
životopisný, (filmový klub), 2D
české titulky, vstupné 110/90 Kč
17. května, pátek, 19:00 h
TERORISTKA, komedie/drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
19. května, neděle, 17:00 h
AVENGERS: ENDGAME, fantasy, 3D
český dabing, vstupné 130/150 Kč

18. května, sobota, 9-12, 13-16 h
Den otevřených dveří
k Mezinárodnímu dni muzeí
Vstup volný

22. května, středa, 10:00 h
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, česká komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč

19. května, neděle
Jarní vycházka z Dolního Bolíkova

29. května, středa, 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a město Dačice pořádají

STŘELECKOU SOUTĚŽ DRUŽSTEV
V BROKOVÉM VÍCEBOJI
pod záštitou starosty města Dačice

XIV. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 4. května 2019 od 10:00 h
Program: 9:00 - 10:00 h registrace družstev, prodej
položek, kontrola dokladů, 10:00 h slavnostní zahájení,
10:20 h střelby, 14:15 h vyhlášení výsledků a předání cen
Na Vaši účast se těší členové střelecké sekce Dačice
a Okresní myslivecký spolek ČMMJ J. Hradec.
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31. května, pátek, 18:00 h
POKÉMON: Detektiv Pikachu, anim., 3D
český dabing, vstupné 110/130 Kč

Katolický dům
a RC Křižovatka
7. května, úterý, 17:30 h
Pánevní dno v souvislostech
Pánevní dno a bolesti zad, pánevní dno
a těhotenství, pánevní dno a stres. Nejen pro
ženy. Dozvíte se vše, co vás zajímá.
Přednášející: Mgr. Ludmila Dítětová, fyzioterapeutka a lektorka metody Ludmily Mojžíšové.
12. května, neděle, 15:00 h
Den matek
Vystoupení šikovných dětí s programem pro
maminky, babičky a jejich rodiny.
Občerstvení zajištěno.
18. května, sobota
Krásy jižní Moravy
Zájezd s průvodcem Mgr. Lubomírem Krátkým - Rajhrad, Mikulov.
21. května, úterý
Terapeutické poradenství
individuální soukromý rozhovor s psychoterapeutkou Marcelou Blažkovou, po tel. domluvě
tel. 608 613 612.
21. května, úterý, 17:00 h
Sourozenecké konstelace. Rodičovské
výchovné styly.
Třetí setkání z cyklu Jak být dobrým rodičem,
workshop pro rodiče s Ing. Bc. Marcelou
Blažkovou z Třebíče - pro účastníky zdarma
Pořádáno v rámci projektu MAP Dačice II
29. května, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen s Renatou Kudrnovou, laktační
poradkyní a lektorkou nošení dětí a fyzioterapeutkou Jitkou Jakubcovou (Kontakt:
606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz).
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
ST 18:30 až 20:30 h: Stolní tenis pro veřejnost
NE 9:30 až 11:30 h: Stolní tenis pro veřejnost
Více informací na www.katolicky-dum.cz
a www.rckrizovatka.cz

Knihovna Matěje Mikšíčka
vás srdečně zve na nový pořad

Úterý s hostem
7. května 2019 v 16:00 h
Ing. Kamil Kupec
• lesní hospodář
• projekce fotografií z lesů v okolí Dačic
• dopady a další řešení klamity způsobené
kůrovce

