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Jak to vidím aneb zapomenutý venkov
Uvažujete o tom, že byste se odstěhovali z Dačic do většího města? Vaše děti odešly do velkého města na studia a už se nevrátily, přestože by v Dačicích našly práci?
Pojďme se společně zamyslet nad
tím, proč se tak
děje. Už několik desítek let slýcháme
od každé vlády a od
každé politické reprezentace, že venkov je nutné podporovat, protože jinak budou všichni žít ve
velkých městech a naše krajina bude liduprázdná. Jaká je ale skutečnost? Zatímco se
obce a městečka včetně Dačic snaží udržet
a rozvíjet služby pro své obyvatele, tak stát
nemá ani koncepci, jak by chtěl venkov
podpořit. A tak v Dačicích podporujeme
sociální služby, stavíme školku, přistavujeme školu, společně s krajem budujeme
dům dětí a mládeže, kraj u nás zřídil domov
pro seniory, staráme se o kulturu a sport,
podporujeme spolky. Určitě jsem nevyjmenoval všechny aktivity, které děláme, aby se
nám všem v Dačicích dobře žilo a abychom
chtěli v Dačicích zůstat, případně se do nich
vrátit.

Na druhou stranu se stát rozhodl, že v Dačicích stačí podatelna katastrálního úřadu
a že obvodní oddělení Policie ČR v Dačicích obslouží i celý obvod Slavonicka. Teď
stát uvažuje o tom, že finanční úřad může
fungovat v Jindřichově Hradci a stačí, když
do Dačic úředníci zajedou jenom občas.
S tímto přístupem státu zásadně nesouhlasím a naštěstí nejsem sám. Stejně to cítí
i kolegové z dalších měst a obcí a to jak regionu Dačicka, tak Telčska a i Jemnicka. Proto jsem už v květnu osobně předal otevřený
dopis krajskému řediteli finančního úřadu.
V tomto dopise je kromě jiného uvedeno:
Rušení Finančního úřadu v Dačicích reálně
znamená, že se pro 40.000 obyvatel našeho regionu vzdaluje výkon státní správy.
Stát se zbavuje svých povinností a náklady
přenáší na občana. Ale právě občané jsou
těmi, kteří si stát platí ze svých daní, aby poskytoval užitečné, nezbytné služby. Jak se
ukazuje, tak je to dnes stát, který ve svých
povinnostech selhává. Je pro nás naprosto
nepřijatelné, aby řada občanů Mikroregionu Dačicko byla nucena dojíždět po křivola-

kých příhraničních silničkách až 60 kilometrů do Jindřichova Hradce.
Reakce finančního úřadu v Českých
Budějovicích byla mírně řečeno „vlažná“
a bylo mi sděleno, že rušení finančního
úřadu se v Dačicích nepřipravuje. Vezmeme-li v úvahu, že na Dačicku žije podle
všech předpokladů cca 8.500 majitelů nemovitostí a cca 4.500 osob, které podávají
až v 98 % přiznání k dani v písemné podobě, tak zrušení finančního úřadu u nás bude
mít za následek to, že se další obyvatelé
Dačicka budou stěhovat do velkých měst.
Doufám, že se nám podaří přesvědčit generální finanční ředitelství v Praze o potřebnosti zachování finančního úřadu v Dačicích
a že nebudeme svědky další arogance státní moci.
Současně budeme i nadále pracovat na
rozvoji Dačic a jejich místních částí. Jednak
výstavbou nových zařízení, jednak opravami a rekonstrukcemi současné infrastruktury a jednak podporou všech aktivních Dačičáků. Těch je naštěstí pořád hodně.
Karel Macků, starosta

Setkání dačických rodáků v Praze
V květnu se opět po roce uskutečnilo tradiční setkání dačických rodáků v Praze, tentokrát v budově Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
Celé setkání zahájil dačický starosta Karel Macků úvodním
slovem a následně společně i s poslancem Janem Bartoškem
všechny účastníky přivítali a popřáli jim příjemně strávený čas. Za
dačické rodáky všechny přítomné přivítal pan Ivan Čapek, který se
podílel na vzniku těchto setkání a dlouhá léta byl i hlavním organizátorem.
Součástí setkání byla projekce filmu, který se promítal na Nový
rok na Palackého náměstí v Dačicích. Ve filmu jsou zachyceny kulturní akce během předchozího roku, spolková činnost a také některé vybrané investiční akce. Následně pan starosta informoval
o aktuálních investičních akcích, které v Dačicích buď probíhají
nebo se v letošním roce rozeběhnou. Návštěvníci měli i mnoho
dotazů, a tak se dlouze diskutovalo o rekonstrukci Palackého
náměstí, o přestavbě křižovatky a o výstavbě obchvatu.
V neformální části programu se utvořily malé diskuzní skupinky
přátel a známých a do sedmé hodiny bylo o čem povídat.
Setkání bylo velmi milé a příjemné a je i potěšující, že na akci
přicházejí noví dačičtí rodáci. Celkem se setkání zúčastnilo kolem

padesáti návštěvníků. Velké poděkování patří také poslanci Janu
Bartoškovi za možnost se sejít na tak krásném a významném místě.
Kateřina Marková, místostarostka
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Slovo místostarosty
Stavebně-technický stav Palackého náměstí se každoročně zhoršuje, proto je nezbytná jeho celková rekonstrukce.
Dopravní situace na Palackého náměstí se
řeší téměř 10 let. V roce 2011 byla zpracována
první dopravní studie společností WAY project s.r.o., která prověřila celkem deset variant.
V této studii byla doporučena varianta okružní křižovatky o průměru 26 m. Následně byla
zpracována projektová dokumentace ve stupni územního rozhodnutí, které bylo i vydáno.
Během zpracování a na základě požadavku Národního památkového ústavu byl průměr okružní křižovatky snížen na 24 m.
V roce 2016 se začala znovu projednávat varianta průsečné křižovatky. Nejprve byla zpracována základní studie společností UDIMO
spol. s r. o. a následně podrobnější studie společností WAY project
s.r.o.
Na základě prověřovaných variant jsou možná dvě řešení,
jak vyřešit problémovou křižovatku v dolní části Palackého
náměstí.
Prvním řešením je okružní křižovatka. Nově je navrhována
o vnějším průměru 26 m, s vnitřním dlážděným prstencem. Zvětšení průměru bude mít pozitivní dopad na vlastní průjezd a životnost
celé křižovatky, zároveň je tento rozdíl v prostoru náměstí téměř
neznatelný.
Druhou variantou je průsečná křižovatka, která je navržena
na návrhovou rychlost 30 km/h (nižší rychlost již není možná na
silnici II. třídy). Pro tuto rychlost a pro 3. skupinu vozidel je nutný rozhled 55 m vpravo a 45 m vlevo. Tento rozhled není možné
docílit při výjezdu z ul. Antonínské z důvodu stávající zástavby.
Z důvodu nedostačujících rozhledových poměrů je nezbytné
doplnit křižovatku světelným signalizačním zařízením, které bude
v provozu 24 h/den a bude umístěno ve všech jízdních směrech.
Vlastní křižovatka zaujímá přibližně stejný prostor jako okružní

křižovatka o průměru 26 m.
V obou variantách jsou hlavní komunikace navrženy z asfaltobetonu, zbývající plochy v kamenné dlažbě.
V současné době se v prostoru Palackého náměstí nachází cca
132 parkovacích stání. Již několik let připravujeme odstavné parkoviště v ulici Berky z Dubé, které by se mělo vybudovat v roce 2020.
Toto odstavné parkoviště bude mít kapacitu přibližně 100 parkovacích stání a bude sloužit prioritně pro trvalé stání. A právě snížený počet stání v prostoru Palackého náměstí bude nahrazen tímto
novým parkovištěm v docházkové vzdálenosti. Na náměstí bude
zachováno 80-90 parkovacích stání, což by mělo být dostačující
pro rezidenty (osoby vlastnící nemovitost na Palackého náměstí)
a pro občany, návštěvníky, kteří potřebují nakoupit, zajít do lékárny, vyřídit potřebné na úřadě apod.
Obě varianty byly projednávány s Národním památkovým ústavem, dopravním inženýrem Policie ČR a Správou a údržbou silnic
– investorem křižovatky.
Následně byly projednány ve stavební, dopravní, památkové
komisi a komisi Palackého náměstí, všechny komise se přiklonily
k variantě okružní křižovatky.
O konečném řešení rozhodovalo zastupitelstvo města na svém
červnovém zasedání, kde bylo schváleno řešení formou okružní
křižovatky o průměru 26 m. Pro toto řešení se vyslovilo 14 zastupitelů z 20-ti přítomných. Nyní nás bude čekat zpracování projektové
dokumentace a vyřízení patřičných povolení. Vlastní realizace by
mohla proběhnout v roce 2021.
Často se setkávám s informací, že po realizaci křižovatky přestane
být obchvat aktuální. Tato informace není ničím podložena
a myslím si, že mohu mluvit za celé zastupitelstvo, když řeknu, že
o obchvat nepřestaneme nikdy usilovat.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Rada města na své 17. schůzi konané
22. 5. 2019 mimo jiné:
• jmenovala novou vedoucí odboru správy majetku na dobu neurčitou s platností
od 1. 7. 2019,
• schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o. na
provedení stavebních prací akce „Stavební úpravy SDH Lipolec“ s celkovou cenou
1.162.245,36 Kč bez DPH,
• vzala na vědomí uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve
výši 100.000 Kč na realizaci projektu „Vybudování workoutového hřiště“,
• vzala na vědomí uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace
ve výši 150.000 Kč na realizaci projektu
„Oprava povrchu workoutového hřiště
v Dačicích“,
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za
Školou“ v Dačicích – III. etapa – 14. kolo,
a to pozemků v k. ú. Dačice p. č. 2945/23,
2945/24 a 2945/41,
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej nepotřebného majetku – osobní automobil – Škoda Fabia, r. v. 2001,
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a schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej nepotřebného majetku – užitkový automobil Peugeot Boxer, r. v. 2010,
schválila 1. zrušení výběrového řízení na
akci s názvem „Oprava mostu přes řeku
Moravská Dyje, Velký Pěčín“,
udělila záštitu starosty města nad akcí
Mistrovství UNITOP ČR v kuželkách, pořádanou Sportovním klubem policie
UNITOP ČR Jindřichův Hradec ve dnech
7. – 9. 6. 2019 v Dačicích a schválila poskytnutí věcného daru v celkové max.
hodnotě 3.000 Kč,
schválila poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 10.000 Kč pro Jockey Club Malý Pěčín na projektovou dokumentaci vybudování jízdárny,
schválila poskytnutí věcného daru v celkové max. výši 7.000 Kč pro BH Bike, z. s.
u příležitosti konání závodu horských kol
v Dačicích dne 25. 5. 2019,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace
sálu KD Beseda“ včetně harmonogramu
veřejné zakázky malého rozsahu,
schválila zápis do kroniky města Dačice
a do kronik místních částí Borek, Bílkov,
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Dolní Němčice, Hradišťko, Hostkovice,
Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2018,
vzala se souhlasem na vědomí ceny oběda pro strávníky Školní jídelny Dačice od
1. 9. 2019,
vydala souhlas s přijetím věcného daru
„klec pro chov morčat“ ve výši 1.399,00
Kč pro děti na pracovišti v ul. Za Lávkami
a vydala souhlas s přijetím věcného daru
„terárium“ v hodnotě 637,00 Kč pro děti
na pracovišti v ul. Za Lávkami,
schválila rozdělení příspěvků z rozpočtu
města pro rok 2019,
schválila rozpočtové opatření č. 8/2019
v těchto objemech: příjmy 983.000,00 Kč,
výdaje 983.000,00 Kč, financování 0,00 Kč,
schválila Roční plán zlepšování Zdravého
města Dačice a MA21 na rok 2019 a vzala
na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého
města Dačice a MA21 za rok 2018,
schválila uzavření dohody o přistoupení
k partnerství mezi městem Dačice a organizacemi Sbor dobrovolných hasičů
Dačice, Svaz tělesně postižených Dačice
za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a místní Agendy 21.

www.dacice.cz
Rada města na své 18. schůzi konané
5. 6. 2019 mimo jiné:
• vzala na vědomí zápis z 2. schůze Komise volnočasových aktivit Dačice, která se
konala dne 14. 5. 2019,
• vzala na vědomí zápis z 2. schůze Komise stavební Dačice, která se konala dne
16. 5. 2019,
• vzala na vědomí zápis ze 4. schůze Komise památková Dačice, která se konala dne
23. 5. 2019,
• vzala na vědomí zápis z 20. schůze Komise dopravy Dačice, která se konala dne
20. 5. 2019,
• vzala na vědomí zápis z 3. schůze Komise
Palackého náměstí Dačice, která se konala dne 27. 5. 2019,
• schválila rozpočtové opatření č. 9/2019
v těchto objemech: příjmy 12.506,00 Kč,
výdaje 12.506,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• vyhlásila na podporu zviditelnění města v rámci domácího cestovního ruchu
v období 5. 6. – 15. 9. 2019 Letní soutěž
s první kostkou cukru,
• vzala na vědomí výsledky hodnocení
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
elektroinstalace sálu KD Beseda“ – 1. kolo
a schválila vyhlášení kola druhého včetně
harmonogramu veřejné zakázky malého
rozsahu,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
probíhající výzvy „MAS Česká Kanada –
IROP – Infrastruktura pro vzdělávání II“
na realizaci akce „Bezbariérový výtah II
pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové“,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
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probíhající výzvy „MAS Česká Kanada –
IROP – Bezpečná doprava II“ na realizaci
akce „Osvětlení přechodů pro chodce“,
schválila podání žádosti o dotaci v rámci
probíhající výzvy Operačního programu
Zaměstnanost v rámci prioritní osy 4
Efektivní veřejná správa na realizaci akce
„Optimalizace chodu MěÚ Dačice“,
vzala se souhlasem na vědomí dokument
„Informace o připravenosti a průběhu investičních akcí 2019“,
vzala na vědomí výsledky hodnocení
výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava chodníků v Máchově ulici“
– 1. kolo a schválila vyhlášení 2. kola výběrového řízení včetně harmonogramu
veřejné zakázky malého rozsahu,
schválila dopravní koncepci Palackého náměstí formou okružní křižovatky
o průměru 26 m a doporučila zastupitelstvu města projednat dopravní koncepci
Palackého náměstí.

Rada města na své 19. schůzi konané
10. 6. 2019:
• doporučila zastupitelstvu města schválit
změnu přílohy usnesení č. 80/4/ZM/2019,
a to: přílohy č. 1 – kupní smlouvy a přílohy č. 2 – koordinační situace,
• doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice
p. č. 2945/23 o výměře 748 m2, do výlučného vlastnictví za kupní cenu ve výši
665.720,00 Kč.
Zatupitelstvo města na svém 5. zasedání
konaném 12. 6. 2019 mimo jiné:
• schválilo závěrečný účet města za rok 2018,

• schválilo rozpočtové opatření číslo 10/2019 v těchto objemech: příjmy
0 Kč, výdaje 15.590.205,99 Kč, financování 15.890.205,99 Kč,
• schválilo poskytnutí finančního daru ve
výši 51.317 Kč Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice na zakoupení nových nočních stolků k lůžkům,
• schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2019 Dačickému Zvonečku z. s. ve výši 30.000 Kč,
• schválilo vyplacení finančního příspěvku
třem majitelům nových rodinných domů
v lokalitě Za Školou v Dačicích na základě splněné podmínky vyhlášené veřejné
nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů,
• schválilo prodej pozemku pro stavbu
rodinného domu v lokalitě Za Školou
o výměře 748 m2 za 665.720,00 Kč,
• schválilo zařazení několika vybraných
akcí k realizaci v roce 2020 – rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku (I. etapa), parkoviště v ul. Berky
z Dubé, vybavení učeben v ZŠ v ul. Komenského, zateplení domu č. 162/V, odbahnění rybníka Peráček, oprava mostu
přes řeku Dyji ve V. Pěčíně, parkovací stání v Jiráskově ulici (I. etapa),
• schválilo dopravní koncepci Palackého náměstí formou okružní křižovatky
o průměru 26 m.

Infocentrum Dačice

Parní léto 2019
Výlet do Slavonic:
vzpomínková akce k dobývání řopíků,
SLAVONICE FEST
sobota 3. srpna
Telč - Dačice 10:09 h – Slavonice
Slavonice 12:10 h – Dačice 12:58 h
Dačice 13:31 h – Slavonice 14:22 h
Slavonice 15:33 h – Dačice 16:21 h – Telč
neděle 4. srpna
Telč - Dačice 10:09 h – Slavonice

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

Slavonice 12:10 h – Dačice 12:58 h
Dačice 13:31 h – Slavonice 14:22 h
Slavonice – Dačice 16:21 h – Telč
neděle 11. srpna
Telč 14:20 h – Dačice 14:54 h
Country na peróně + Prázdninové
hraní Pod Lipkami na náměstí v Dačicích
Dačice 17:00 h – Telč 17:39 h
celý jízdní řád na Infocentru Dačice

Zubní pohotovost
5. 7.

svátek

Pumprová Jaroslava

Tyršova 3, Lomnice nad Lužnicí

384 792 319

6. 7.

svátek

Ryšánek Jiří

Hradecká 254, Nová Bystřice

384 386 330

7. 7.

neděle

Bouchal Ivo

Vrchlického 5, Třeboň, 379 01

384 723 036

13. 7.

sobota

Slezáček Bořek

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

14. 7.

neděle

Slezáčková Eva

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

20. 7.

sobota

Soldánová Milada

Nádražní 293, J. Hradec

384 361 750

21. 7.

neděle

Škodová Dagmar

Hradecká 265, Nová Bystřice

739 264 379

27. 7.

sobota

Šmíd Pavel

Denisova 352/II, J. Hradec

722 360 903

Sezónní otevírací doba:

pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
sobota + neděle + svátky 9:30 - 15:00 h

Nabízí:

prodej suvenýrů, cukru, turistických
známek, turistických vizitek - nový motiv, pohledy + známka s motivem první
kostky cukru, kopírování, scenování,
laminace, předprodej vstupenek, apod.

Dočasné omezení
provozu V Kaštanech
Rádi bychom informovali občany
města Dačice o uzavírce ulice V Kaštanech, která bude v době konání akce
Rockfest Dačice.
Uzavírka bude probíhat od 26. 7. 2019
0:00 h do 28. 7. 2019 6:00 h. Návštěvníci areálu nemocnice mohou využít hlavní
vjezd z Antonínské ulice. Parkování vozidel
bude možné před areálem nemocnice v ul.
Antonínská a v areálu nemocnice.
(red.)
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Co je nového
v investicích města
Investice tvoří důležitou položku
rozpočtu a dotýkají se většinou široké
skupiny obyvatel. Kromě Dačického
zpravodaje přinášíme průběžně zprávy o dění v této oblasti mj. ve skupině
Investice města Dačice 2017 - 2022 na
facebooku, která má k datu uzávěrky
tohoto vydání již 487 členů.
REALIZUJEME:
Rekonstrukce ulice Za Lávkami - realizace akce - červen - srpen 2019, rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace,
veřejného osvětlení, rozvody HDPE trubek
Zateplení domu čp. 200 v ul. Sokolská
- realizace akce - květen - červenec 2019
DOKONČILI JSME:
Modernizace MěÚ Dačice - realizace
projektu s dotací z IROP – zřízení portálu
zaměstnance a portálu občana, pořízení
HW a SW
Zpracování studie na výstavbu sauny
ve Sportovní hale Dačice - je zpracována
studie, do září 2019 bude zpracována PD
pro stavební řízení a výběr zhotovitele
Žádost o dotaci z IROP na zateplení
bytového domu čp. 162 – Třída 9. května
- předložení žádosti o dotaci z IROP – předpokládaná dotace ve výši 850 tis. Kč
Žádost o dotaci z OP Zaměstnanost –
Zkvalitnění služeb MěÚ - předložena žádost o dotaci z OP Zaměstnanost – upgrade
www stránek MěÚ, osazení informačního
kiosku vč. elektronické úřední desky, zpracování strategických dokumentů města
Doplnění vybavení dětských hřišť osazení nových herních prvků na Koupališti
Dačice, v Lipolci a v Hradišťku
PLÁNUJEME
Zateplení domu čp. 190 v ul. Komenského - realizace akce - červen - srpen 2019
Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové
- realizace akce - červenec 2019
Zateplení domu čp. 189 v ul. Komenského - realizace akce - srpen - říjen 2019
Stavební úpravy budovy SDH v Lipolci
- realizace akce – listopad – prosinec 2019 –
březen 2020
Zadávací řízení na zhotovitele akce –
Výstavba Kluziště - vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce v červenci
Zadávací řízení na dodavatele - Vybavení učeben ZŠ Komenského - vyhlášení
veřejné zakázky na výběr dodavatele vybavení v červenci 2019
Výměna povrchu workoutového hřiště nad rybníkem Vražda - realizace akce
- červen/červenec 2019
Výstavba workoutového hřiště u starých paneláků - realizace akce - červen/
červenec 2019
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)

4

Zastupitelstvo udělilo
Ceny města Dačice za rok 2018
Ve středu 12. června projednali zastupitelé města na 5. veřejném zasedání předložené nominace a udělili ocenění šesti dačickým občanům.

V kategorii Jiné byli oceněni:
Vlastimil Kolomazník – za propagaci
města na celostátní úrovni. Cenu získal jako
uznání jeho dlouholeté aktivní propagace
letectví s důrazem na území města Dačice
a dačického regionu. V rámci své muzejní
činnosti se věnuje odkazu dačických rodáků, kteří působili ve vojenském i civilním
letectví. Již 15 let provozuje Letecké muzeum Viléma Götha. Kromě trojrozměrných exponátů je součástí muzea expozice
s množstvím dokumentů, které dokládají
životní osudy dačických pilotů. Jeho aktivity propagují historii našeho letectví v rámci
celé republiky a současně s nimi šíří dobré
jméno města. Jeho soustavnou práci ocenil
v roce 2018 Český svaz letectví, který mu
udělil pamětní list a medaili u příležitosti
100. výročí československého letectví.
Ing. Martin Hudínek – za záchranu lidského života. V květnu 2018 poskytl pan
Hudínek první pomoc sousedovi, který se
vážně zranil při sekání dřeva. Tím, že mu
zastavil masivní tepenné krvácení a poskytoval první pomoc až do příjezdu rychlé záchranné služby, mu zachránil život, případně zcela jistě zabránil vážným zdravotním
komplikacím a následkům.
František Stejskal – za dlouholetou
dobrovolnou činnost ve Svazu tělesně postižených v Dačicích. Pan Stejskal je jako
předseda svazu neúnavným organizátorem
volnočasových i vzdělávacích aktivit pro
jeho členy. Svým elánem a nadšením vytváří příjemné a přátelské prostředí všem,
kteří se akcí účastní. Jeho působení je o to
záslužnější, že směřuje k lidem hendikepovaným a k lidem důchodového věku, pro
které je mnohdy obtížné se zapojit do společenského života, ale díky činnosti Svazu
a pana Stejskala dostávají možnost účastnit
se zájezdů, přednášek, besed, výletů a dalších připravovaných aktivit.
Dana Krtková – za celoživotní aktivní členství v Českém červeném kříži. Paní
Krtková je členkou ČČK od roku 1960. Do-

dnes působí jako aktivní členka a vykonává
dobrovolnickou práci. Vyučuje zdravotní
přípravu v autoškole, poskytuje zdravotní
dozor na letních dětských táborech, svůj
čas věnuje pravidelně seniorům, navštěvuje terapeutickou dílnu Okénko. Ve svém
volném čase zajišťuje zdarma zdravotní
dozor na většině sportovních i kulturních
akcí pořádaných městem i jinými organizacemi, kde již mnohokrát poskytla odborné
zdravotní ošetření. Je činorodým, aktivním
a skromným člověkem, který je připraven
vždy pomoci při záchraně zdraví a života
lidí.
V kategorii Kultura cenu získal:
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – jako
historik se v rámci své badatelské a vědecké práce dlouhodobě věnuje dějinnému
vývoji města. Je autorem či spoluautorem
řady literárně-historických studií o Dačicích
a okolním regionu. Z jeho široké publikační
činnosti můžeme jmenovat například Dějiny Dačic, Židé na Dačicku a Slavonicku, Slavonické dvacáté století 1900-1960, Vlastivěda moravská – Dačicko, Slavonicko, Telčsko,
Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě a další.
Michal Stehlík svou vědeckou prací přispívá k šíření povědomí o historickém vývoji,
významu a důležitosti Dačic a k posilování
hrdosti místních obyvatel a jejich sounáležitosti s městem a regionem.
V kategorii Výchova a vzdělávání cenu získal:
Karel Mandelík – za celoživotní působení v roli pedagoga a vychovatele a za
jeho další dobrovolnou práci s mládeží. Pan
Mandelík se v roce 1968 zasloužil o obnovení skautingu v Dačicích a po roce 1970,
kdy bylo skautské hnutí opět zakázáno,
dokázal jeho činnost zachovat a pokračovat v ní. Cílem celoživotního snažení pana
Mandelíka bylo vychovávat mladé lidi k lásce k přírodě, ke schopnosti postarat se sám
o sebe, k přátelství a k pomoci druhým.
Stovky členů vodáckého oddílu a jejich rodičů si na panu Mandelíkovi dodnes cení obětavosti, se kterou se věnoval výchově dětí
a mládeže, toho, že díky jeho působení si
do života odnesli zásady slušného a čestného chování, lásku k přírodě, hezké vzpomínky a dlouholetá kamarádství.
Ceny města Dačice se udělují sedmým
rokem a během let 2012 – 2018 se jich předalo dvacet pět. Osm bylo v kategorii Sport,
pět cen v kategorii Kultura, třikrát byla cena
udělena v kategorii Výchova a vzdělání,
a devětkrát v kategorii Jiné, z toho dvakrát
za záchranu lidského života.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Okresní kolo soutěže mladých cyklistů

Právě opravujeme

Dne 23. května se do Studené na dětské dopravní hřiště sjeli žáci vítězných
týmů, kteří vyhráli oblastní kola soutěže v Jindřichově Hradci, Dačicích a Třeboni,
aby změřili své síly v okresním kole soutěže mladých cyklistů.

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 480 členů.

Vyhlašovatel soutěže:
Městský úřad Dačice, Obec Studená,
Policie České republiky, Krajské ředitelství
policie Jihočeského kraje, Územní odbor
vnější služby Jindřichův Hradec, Dopravní
inspektorát J. Hradec, Dům dětí a mládeže
J. Hradec, Oblastní spolek ČČK J. Hradec.
Soutěž byla pořádaná s podporou Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Účastníci soutěžili v teoretických znalostech silničního provozu, poskytnutí
první pomoci, jízdě zručnosti a jízdě na do-

pravním hřišti.
V kategorii mladších družstev zvítězila
5. ZŠ Vajgar, J. Hradec a v kategorii starších
družstev ZŠ Komenského, Dačice.
Vítězná družstva postupila do krajského kola, které se konalo dne 29. května
v J. Hradci. Město nad Vajgarem tak přivítalo vítězné týmy, které se do krajského kola
soutěže probojovaly z celého Jihočeského
kraje.
Gratulujeme.
Pavel Gřunděl, vedoucí odboru dopravy

Letní soutěž s první kostkou cukru
Město Dačice pro vás připravilo letní soutěž, která probíhá od 5. 6. do 15. 9. 2019.
Stačí poslat pohled z výletu nebo z dovolené v ČR na adresu Infocentrum Dačice,
Palackého nám. 1/I, 380 13 DAČICE, nalepit známku s kostkou cukru a výhra může
být vaše! Tři šťastlivci budou vylosováni
27. 9. 2019 na Světový den cestovního ruchu a získají hodnotné ceny. Více informací
naleznete na www.dacice.cz.
Těšíme se na vaše pohledy. První nám již
přicházejí a máme z nich obrovskou radost
(red.)

Dačice získaly dotace
na kulturní akce

Soutěž Rozkvetlé
Dačice 2019

Do kulturního kalendáře města patří
stálice v podobě tradičních kulturních
akcí pořádaných městem. Jako každoročně, i letos jsme využili možnosti
požádat o finanční příspěvek na jejich
konání Jihočeský kraj.

Po celé prázdniny, až do posledního
srpnového dne, je možné přihlásit se
do soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu.

Na základě žádostí zpracovaných odborem kultury a cestovního ruchu, které jsme
na jaře tohoto roku zasílali na Jihočeský
kraj, jsme z dotačních programů určených
na podporu kultury a pořádání významných kulturních aktivit na území kraje získali celkem 155.000 Kč.
Podpořeny byly tyto akce:
1. Dačické kejklování
- získaná dotace 35.000 Kč
2. Fest Band Dačice
– získaná dotace 40.000 Kč
3. Dačická kostka
– získaná dotace 40.000 Kč
4. Dačická řežba
– získaná dotace 40.000 Kč
Divadelní postupová přehlídka Dačické
kejklování byla navíc ještě podpořena dotací Ministerstva kultury ve výši 30.000 Kč.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Na výherce v každé kategorii čekají poukázky na odběr zahradnického zboží a potřeb v hodnotě: 1. místo 1.500 Kč, 2. místo
1.000 Kč a 3. místo 500 Kč.
Soutěžíme v kategoriích:
• rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
• rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
• úprava předzahrádky/okolí domu
Stačí na e-mail kultura@
dacice.cz zaslat přihlášku
a max. 3 fotografie. V případě, že zájemce o soutěž
nemá možnost pořídit fotografie sám, stačí zavolat
na tel. č. 384 401 275 nebo
384 401 289, rádi za vámi s fotoaparátem
přijedeme. Úplné znění pravidel je k dispozici na městském webu nebo na Infocentru
Dačice, a to společně s přihláškou.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

PROBÍHÁ:
Oprava komunikace Borek - jedná se
o rekonstrukci rozestavěné komunikace,
která slouží jako jediná příjezdová cesta
k sedmi rodinným domům. Na základě
veřejné nabídky rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo s firmou SWIETELSKY
stavební s.r.o. za nabídkovou cenu ve výši
1.127.755,91 Kč bez DPH. Předpokládaný
termín dokončení akce je 15. 7. 2019.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava chodníků v ul. Máchova –
předmětem opravy je rekonstrukce ucelené části chodníků v ulici Máchova. Oprava
reaguje na připravovanou rekonstrukci teplovodů, kterou bude provádět firma Teplospol a.s. Rada města vyhlásila na 15. zasedání výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Nebyla však podaná žádná nabídka, proto
bylo na 18. zasedání rady vyhlášeno nové
výběrové řízení.
Parkovací stání Jiráskova ul. - II. - na
základě zpracované projektové dokumentace připravujeme vytvoření nových parkovacích stání v ul. Jiráskova, a to 9 ks u čp.
249-250/V a o 4 parkovací místa bude rozšířeno stávající parkoviště u příjezdové cesty
k panelovým domům.
DOKONČILI JSME:
Oprava hlavních křížů na novém hřbitově v Dačicích – byla provedena oprava
hlavního kříže, součástí prací bylo také jeho
očištění, náklady na tuto akci byly 87.000,00
Kč vč. DPH. Realizace proběhla v červnu.
Oprava opěrné zdi v ulici Kapetova –
v dubnu došlo v této ulici k sesunutí části
opěrné zdi. U této kamenné zdi není jednoznačné vlastnictví, proto jsme vstoupili
do jednání se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, ale současně jsme zahájili
přípravu opravy zdi. Na místo jsme přizvali
statika, který stav zdi posoudil. Kromě sesuté části bylo nutné opravit a zpevnit zeď
o další cca 2 metry na každou stranu. V průběhu června opravu provedla firma JN Stavitelství s.r.o.
Rozšíření parkovacích stání ul. Bratrská - na parkovišti pod stadionem v ul. Bratrská jsme provedli revizi parkovacích stání
pro TP. V tomto místě jsou nově zřízeny
3 stání pro osobní automobily. Tato úprava
bude určitě přínosem v době omezení při
výstavbě DDM. Proto prosíme řidiče, aby
využívali v maximální možné míře toto parkoviště a neodstavovali svá vozidla v zákazu zastavení.
(red.)
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Závěrečný účet města za rok 2018
Zastupitelstvo města na svém 5. zasedání dne 12. 6. 2019 schválilo Závěrečný účet města Dačice za rok 2018 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2018, a to bez výhrad.
Návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2018 projednala
rada města dne 22. 5. 2019 a finanční výbor dne 31. 5. 2019 a doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Dačice za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
města bez výhrad.
Příjmy
DPFO - závislá činnost
DPFO - samostatná výdělečná činnost
DPFO - vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za město
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze ZPF

v Kč
27 266 518,55
585 487,08

3 518 610,00
52 273 327,82
8 067 875,00
102 691,20

Poplatek za užívání veřejného prostranství

135 163,00

Poplatek ze vstupného

53 227,00

Poplatek z ubytovací kapacity

92 285,00

Příjmy za řidičské oprávnění

462 100,00

Příjmy za nerosty a geo práce

69 082,00

Správní poplatky

3 673 455,00

Daň z hazardních her

2 372 904,65
390,21
6 908 483,40
133 609 244,24
3 278 850,50

Příjmy z prodeje zboží

978 597,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

554 153,00

Ostatní odvody příspěvkových organizací

700 000,00

Příjmy z pronájmu pozemků

2 231 487,42

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

6 273 666,73
3 015,00
131 832,93

Příjmy z podílů na zisku a dividend

2 489 492,50

Přijaté sankční platby od jiných subjektů

1 276 095,89

Příjmy z prodeje nepotřebného majetku

59 900,00

Přijaté neinvestiční dary

365 000,00

Přijaté pojistné náhrady

82 690,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
Splátky od OPS
Přijaté splátky půjček
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
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Neinvestiční dotace celkem

23 594 374,40

Investiční dotace celkem

55 683 323,33

Převody z vlastních fondů hospodář. činnosti

4 326 903,67

21 244 920,91

200 247,00

Příjmy z úroků

166 447 477,19

83 604 601,40

Poplatek ze psů

Příjmy z pronájmu movitých věcí

Vlastní příjmy celkem

11 147 685,00

250 052 078,59

4 267 709,42

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Kapitálové příjmy

Příjmy celkem

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

Daňové příjmy

0,00

Přijaté dary a příspěvky na pořízení DM

Přijaté dotace

1 226,40

Daň z nemovitých věcí

2 760 000,00

2 313 540,60

Poplatky za odnětí pozemků – funkce lesa

Zrušený odvod z loterií a VHP

Příjmy – prodej ostatních nemovitostí

1 294 121,19
306 342,00
1 300 000,00
365 303,79
21 690 547,95
8 387 685,00

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

v Kč
46 802,00
964 358,84
10 089 802,35
3 245 197,14

Vzdělávání

16 432 476,22

Kultura, církve a vzdělávací prostředky

18 761 839,42

Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Státní správa, územní samospráva
Finanční operace
Ostatní činnosti
Běžné výdaje

4 314 462,25
51 555,00
5 053 115,13
10 396 175,88
2 492 168,89
34 938,57
3 900 120,79
916 207,88
62 500 530,47
4 244 718,62
49 950,10
143 494 419,55

Doprava

18 785 224,03

Vodní hospodářství

11 323 189,08

Vzdělávání

55 035 322,81

Kultura, církve a sdělovací prostředky

4 120 832,75

Tělovýchova a zájmová činnost

1 173 056,72

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj

12 370 201,07

Ochrana životního prostředí

397 086,00

Sociální péče

192 999,90

Požární ochrana

178 163,01

Státní správa, územní samospráva

631 301,42

Kapitálové výdaje

104 207 376,79

VÝDAJE CELKEM

247 701 796,34

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2018
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

v Kč
133 609 244,24
21 690 547,95

www.dacice.cz
Kapitálové příjmy

11 147 685,00

Přijaté dotace

83 604 401,40

Příjmy celkem

250 052 078,59

VÝDAJE

v Kč

Běžné výdaje

143 494 419,55

Kapitálové výdaje

104 207 376,79

Výdaje celkem

247 701 796,34

Rozdíl

v Kč

Příjmy celkem

250 052 078,59

Výdaje celkem

247 701 796,34

Rozdíl = přebytek rozpočtu
FINANCOVÁNÍ

2 350 282,25
v Kč

Splátky jistin přijatých úvěrů a půjček
Změna stavu účtů – snížení prostředků
Řízení likvidity - příjmy

-2 334 000,00
81 938,65
12,29

Operace, které nejsou Příjmy/Výdaji
FINANCOVÁNÍ CELKEM

-98 233,19
-2 350 282,25

Rozpočtové hospodaření města za r. 2018 vyplývá z výkazu
o plnění rozpočtu (Fin 2 – 12 M) a zachycuje čerpání příjmů
a výdajů rozpočtu dle rozpočtové skladby jako základního třídícího
standardu pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Skončilo
přebytkem ve výši 2 350 282,25 Kč.
V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění město požádalo Krajský úřad Jihočeského kraje,
aby provedl přezkoumání hospodaření města za rok 2018. Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a současně bylo konstatováno, že nebyla
zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Barbora Anderlová, vedoucí finančního odboru

Léto

Podle loňské zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN máme prý posledních 12 let na to, abychom
začali dělat opatření nezbytná k odvrácení ekologického kolapsu. Studentské stávky za klima probíhaly údajně ve více
než šedesáti zemích světa a zúčastnily se jich prý tisíce studentů.
Máme léto, studenti mají, nebo budou mít prázdniny a většina studentů tedy do školy chodit nebude. Předpokládám tedy, že se nebudou konat ani
studentské stávky. Existují však i jiné možnosti, jak
vyjádřit svoji starost o naši budoucnost. Proto si i jako
bývalý učitel dovolím dát studentům a možná nejen
studentům jeden návrh.
V současné době v České republice kůrovec postupně ničí desetitisíce možná již statisíce hektarů lesů. Je opravdu velmi vážně
ohroženo naše přírodní bohatství. Přepočteno na peníze můžeme
přijít o miliardy nebo spíše desítky miliard ve dřevě. Ještě daleko
závažnější však mohou být škody v oblasti ohrožení zdrojů vody
a dalších životodárných funkcí, které lesy na našem území zajišťují.
Kdyby každý student nebo lépe každý z nás dokázal během
prázdnin nebo své dovolené vysázet třeba jenom jeden jediný
strom nebo jinak pomoci v lese a třeba tak učinit i opakovaně, bylo
by to moc dobře a mělo by to opravdu smysl. Přeji krásné léto.
Miloš Vystrčil, senátor

Trocha čísel z oblasti
sociálně-právní ochrany dětí
V květnovém čísle Dačického zpravodaje Vám byl krátce
představen zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dozvěděli jste se vymezení zákona, komu je sociálně-právní ochrana poskytována
a také kdo ji zajišťuje.
Na úseku sociálně-právní ochrany dětí (dále SPOD), odboru sociálních věcí Městského úřadu v Dačicích je každoročně zpracovávána statistika, která Vám může přiblížit některé z mnoha činností
pracovníků SPOD. Za rok 2018 jsou vybrané údaje následující:
• Počet případů rodin evidovaných orgánem sociálně-právní
ochrany dětí: 435
• Počet případů, kdy byl OSPOD jmenován opatrovníkem dítěte:
163
• Počet sociálních šetření v rodinách: 1698
• Počet soudních jednání, u kterých je přítomen pracovník
OSPOD: 240
• Počet jednání u jiných institucí (škola, policie apod.): 187
• Počet dětí, u nichž je soudem stanovený dohled v rodinách a je
pravidelně vykonáván pracovníky OSPOD: 24
• Počet zásahů v rámci pohotovostní služby OSPOD mimo pracovní dobu: 31
• Počet evidovaných klientů kurátora pro děti a mládež: 48 (z toho
dětí do 15 let 26)
• Počet klientů řešených kurátorem pro děti a mládež ve sledovaném roce: 76 (z toho trestná činnost 5, přestupky 4, výchovné problémy 54, uložená trestná opatření 4, uložená výchovná
opatření mladistvým 5, opatření uložená dětem mladším 15 let
4)
• Počet dětí odebraných z péče rodičů na základě rozhodnutí
soudu: 4
• Celkový počet dětí v náhradní rodinné péči (dále NRP): 37
• Počet dětí umístěných do NRP ve sledovaném roce: 12 (z toho
do péče před osvojením 2, do pěstounské péče 9, do pěstounské
péče na přechodnou dobu 1)
• Počet osob vykonávajících NRP: 52 (z toho pěstounská péče 30,
pěstounská péče na přechodnou dobu 6, poručenství s osobní
péčí poručníka 14, péče jiné osoby 2)
• Počet žadatelů o osvojení: 1
• Celkový počet dětí v pěstounské péči: 29
• Celkový počet dětí v poručenství s osobní péčí poručníka: 8
• Celkový počet dětí umístěných v náhradní péči zařízení pro péči
o děti: 6
• Zbavení rodičovské odpovědnosti: 1
• Počet paternitních sporů (určení, popření otcovství): 3
• Podané podněty policii nebo státnímu zastupitelství na zanedbání povinné výživy: 26
• Počet případů domácího násilí, kterého jsou přítomny nezletilé
děti a které jsou vedené v evidenci OSPOD: 1
• Počet případů domácího násilí s rozhodnutím o vykázání ze společného obydlí: 1
Vybrané ukazatele se vztahují na agendu SPOD, která je zajišťována ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dačice,
a to ve 23 obcích a jejich místních částech.
Hana Čurdová, odbor sociálních věcí

Bezplatná právní poradna – oznámení
Z provozních důvodů bude mít JUDr. Zbyněk Krchňavý úřední
hodiny, v měsíci červenci 2019 a srpnu 2019, pouze pro předem
objednané klienty.
Objednat si konzultaci je možné na tel. čísle: 604 646 898 nebo
na e-mailu: zbynek.krchnavy@seznam.cz.
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Vítání občánků
V sobotu 15. června 2019 přivítal místostarosta města Jiří Baštář
společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni nové občánky. Přivítány byly děti: Nikolas Bubeníček, Adriana Nováková a Anna
Táborová.

Velká letní výstava
v dačickém muzeu
Již počtvrté bude v muzeu probíhat krásná sběratelská výstava Ten sbírá to a ten zas tohle. A stále jsme ještě zdaleka
nevyčerpali sběratelské možnosti místních nadšenců. Opět
je na co se dívat.

Zprávy z DPS Dačice
Ve středu 12. 6. nám zpříjemnila den návštěva paní vedoucí
Bc. Nadi Podhorcové a uživatelů z Týna nad Vltavou. Návštěva se
konala v duchu prohlídek DPS Dačice a návštěvy kláštera v Kostelním Vydří, kde nám karmelitánský kněz povyprávěl historii tohoto
poutního místa.
Došlo i na ochutnávku mešního karmelitánského vína, které
nám všem moc chutnalo. Společné setkání bylo ukončeno předáním drobných dárečků na památku na Dačice a Kostelní Vydří všem
uživatelům.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomohli při přípravách této
akce.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
a Eliška Mandátová, sociální pracovnice

Insolvenční správce
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože
v měsíci červenci 2019 bude dne 26. 7. 2019 v době od 8:30 do
12:15 h a v měsíci srpnu 2019 bude dne 9. 8. 2019 v době od
8:30 do 12:15 h. Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky
Urbanové v měsíci srpnu 2019 bude dne 23. 8. 2019 v době od
8:00 do 12:00 h. Insolvenční správce najdete na adrese Dačice,
Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

--- inzerce ---

Jsou zde vystaveny historické kočárky, panenky, hračky, ve velkém počtu panenky Barbie (vždyť letos slaví již 60 let), náprstky
z celého světa, kovbojské kravaty, popelníky, sparťanské šály,
klauni, soupravy na likéry, kravičky, obaly od čokolád i žvýkaček
z celého světa, reklamní sáčky, etikety od sirupů, telefonní karty,
hotelovky, svaté obrázky, popelníky... Výstava je připravena především ze soukromých sbírek sběratelů z Dačic a okolí. Všem srdečně
děkujeme za nadšení a zapůjčení.
Pro děti od batolat až po ty větší je u výstavy připraven koutek
na hraní. A panenka Barbie s oblečky zde nebude jistě chybět, stejně jako autíčka pro kluky, hračky, omalovánky a další.
Samozřejmě je v muzeu k vidění i stálá expozice s oblíbenou
kostkou cukru. Ve druhém patře najdete řadu trojrozměrných exponátů v části historie a národopisu Dačicka, obrázky F. Bílkovského a M. Floriana, grafiku Maxe Švabinského a pamětní síň skladatele Vladimíra Fuky.
V muzeu získáte i spoustu suvenýrů ke kostce cukru, letošní
novou poštovní známku věnovanou vynálezu kostky cukru,
publikace, ale i řadu jiných drobností, jako jsou turistické vizitky, známky, pamětní mince, pohledy, magnetky, zvonečky... Chybět nebude ani malá burza pro sběratele hygienicky
balených cukrů, kalendáříků, obalů od žvýkaček aj.
Výstava je otevřena do 1. září denně kromě pondělí od 9:00 do
12:00 a od 13:00 do 17:00 h.
Jste srdečně zváni!
Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice
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9. 8. 		
Poutníci
9. 8. 		
Letní kino na náměstí
10. 8.
Prázdninové hraní 		
		Pod Lipkami
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Co všechno vám může nabídnout chytře komunikující obec
Víte, že město Dačice využívá Mobilní Rozhlas a je tedy schopno chytré a efektivní komunikace s občany? Zapojte se do komunikace o dění v obci i vy. Zaregistrovat se můžete zcela zdarma.
K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického městského rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž
umožňuje přímou komunikaci mezi úřadem
a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať
už jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilního
Rozhlasu navíc je, že neslouží pouze k jednostrannému informování o dění ve městě, ale
umožňuje vám také na jednotlivá sdělení reagovat.
Město může Mobilní Rozhlas v budoucnu využít i třeba k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude tedy možné v reálném
čase konzultovat některá rozhodnutí s občany,
což samosprávě umožní plánovat další kroky.
Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mobilní Rozhlas
do skupiny chytrých, tedy SMART nástrojů.
Co může nabídnout chytře komunikující obec?
• Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci
nebo na dovolené
• Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat
• Máte možnost se zapojit do dění ve městě a jednoduše sdělit
vedení svůj názor
• Máte šanci nahlašovat problémy ve městě, jako je nepořádek
nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu.
Aplikace je bezplatnou součástí platformy Mobilní Rozhlas
• Můžete jednoduše pomáhat sousedům - třeba při hledání ztra-

cených věcí nebo zatoulaných zvířat
• Mobilní Rozhlas je levné a efektivní řešení obecní komunikace
• Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má pravidelnou
zpětnou vazbu
Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit
i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho,
jaké informace chcete od své obce získávat. Budete tak dostávat
skutečně jen ty zprávy, které vás budou zajímat.
Registrovat se můžete online na webu obec.mobilnirozhlas.cz,
přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného formuláře na
Infocentru Dačice.
Díky zapojení do systému budete moci od města dostávat důležitá upozornění, přičemž tu je možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude plánována odstávka,
dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS. Občany,
kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou.
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozornění na odstávku, havárii nebo blokové čištění je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v případě krizových situací. Město může
občany varovat před nebezpečím a zároveň od nich získávat zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze i třeba
koordinovat dobrovolné hasiče.
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace
vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným doručením a přečtením ze strany
občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, že Vám již z dění ve městě nic
neunikne.
(red.)

Bude financování sociálních služeb problém?

Označme si popelnice

Bohužel nejspíš s největší pravděpodobností bude! Bolí mne to a nejen proto,
že je mi tato oblast profesně blízká. Mělo by být lidsky samozřejmé se postarat
o slabší a zranitelnější. Pomáhat lidem s potřebami potřebných. Mělo by být samozřejmé, že seniorům, postiženým či jinak potřebným stát pomůže. Jak?

Shromažďujete-li vytříděné plasty
a papír doma, mohou být určeny následující řádky i vám.

Odpovídajícím počtem kvalitně vybavených zařízení a služeb. Služeb poskytovaných profesionály, kteří budou odpovídajícím způsobem platově ohodnocení.
Nároky na tyto služby každoročně narůstají, ale to je objektivní faktor vycházející
z celkového vývoje společnosti – úrovně
medicíny, modernizace léčebných a terapeutických metod, stárnutí populace apod.
Diskuse na toto téma ale probíhá každý rok
stejně.
Emoce ze všech stran. Vláda medializuje,
že koná a řešení hledá. Ministerstvo práce
a sociálních věcí slibuje, že najde. Ministerstvo financí hrozí, že nedá. Ministerstvo
zdravotnictví mlčí nebo mlží. Poskytovatelé
sociálních služeb apelují na nedostatečné
množství finančních prostředků a upozorňují na to, že se blíží kritický bod, kdy neřešená situace postihne spektrum a úroveň
služeb. Kraje bombardují stát, stát... Nekonečné kolečko. Řešení nejsou koncepční
a úplně se v nich ztrácí potřební, kterých se
to všechno týká.
Je nutná novela zákona o sociálních služ-

bách, která upraví mj. i financování. Jenže
o tom se mluví také stále dokola, ale zatím
bez výsledku. Jistě, nabízí se argument, co
se v té Sněmovně tedy řeší. Vše je otázkou
priorit. A prioritní je v předvolebním boji
např. cestování zdarma. Pro mladé, zdravé, pro seniory. Seniory nezpochybňuji,
ale stát za tento nápad zaplatí minimálně
6 mld. Kč ročně... Naproti tomu v sociálních
službách jsou do konce roku potřeba 2 mld.
Kč! Nenajdou-li se v dohledné době, poskytovatelé vystačí se stávajícími rozpočty do
září, října 2019. Co bude pak? Zásadní omezování dostupnosti sociálních služeb. Tak to
prostě je. To jsme tak krátkozrací? A protože, znovu opakuji, považuji tuto oblast za
zásadní, budu se nadále zasazovat o to, aby
byl zachován systém sociálních služeb pro
potřebné. Možná nás v zájmu udržení kvality služeb čeká dofinancování z peněz krajů,
protože vládě je to jedno.
Každopádně to znamená, že neochota
postarat se o potřebné v mnohém vypovídá o stavu naší společnosti.
Jan Bartošek

Zapůjčené popelnice je nutné označit
čárovým kódem, který umožní jednoznačnou identifikaci svezené sběrné nádoby. Vzhledem k tomu, že platba za tuto
službu se odvíjí od počtu skutečně svezených popelnic, nemohou být, z pochopitelného důvodu, neoznačené sběrné nádoby
obsluhovány.
Označme si proto naše popelnice čárovým kódem poskytnutým svozovou
společností (v sídle svozové společnosti
FCC Dačice, s.r.o. ul. U Stadionu 50, Dačice,
tel. 384 420 001), určitě to není až tak velký
problém. Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Horák, odbor životní prostředí
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Knihovna Matěje Mikšíčka o prázdninách
Knihovnu najdete od 10. června na adrese: Palackého nám. 62/I, vedle městské policie, v prostorách bývalé ČSOB. Při stěhování
nám velice pomohli žáci Středního odborného učiliště zemědělského v Dačicích, Technické služby a „ajťáci“ městského úřadu.
Všem moc děkujeme. V přízemí knihovny najdete oddělení pro dospělé, po točitých schodech je přístup do dětského oddělení.
Otevírací doba zůstává i o prázdninách
beze změn, zavřeno je pouze v úterý. Tzn.
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek je otevřeno do 17:00 h, v pátek do 16:00 h.
O
prázdninách
bude také otevřeno
beze změn, dovolené si vystřídáme,
stačí, že jsme měli
zavřeno teď a budeme mít opět při
stěhování zpátky.
Smlouva s dodavatelem přístavby je uzavřená na půl roku, od června do listopadu,
takže je pravděpodobné, že na začátku prosince nás bude čekat stěhování.
Celkem máme v knihovně v rámci městské funkce kolem 30 tisíc svazků, do náhradních prostor se nám vešla asi pětina
fondu, tzn. cca 6.000 svazků, což je bohužel
velmi málo, ale tak to zkrátka je. Nicméně
průběžně nakupujeme nové tituly, hodně
knížek mají čtenáři půjčených, takže věříme, že nějaký výběr bude a toho půl roku
to tu všichni vydržíme.
Ovšem, pokud budou chtít čtenáři knížku, která zůstala v Kláštýrku, tak to nepůjde. Knížky z oddělení pro dospělé jsou
narovnané ve skladu, nejsou srovnané,

ale sklad je jimi zaplněný do výše regálů
a opravdu v nich nikdo nic nenajde. Dětské
knížky sice zůstaly v dětském oddělení, ale
jsou také převážně mimo regály, protože
ty jsme musely přestěhovat do náhradních
prostor. Takže pokud bude někdo opravdu
potřebovat určitý titul, bude nejlepší využít meziknihovní výpůjční službu, kdy mu
knihovna požadovanou knížku zajistí z jiné
knihovny.
Čtenáře to bude stát příspěvek na poštovné ve výši 50 Kč.
Web knihovny na doméně www.mkdac.
cz bude mít, jak vyplývá z předchozího, ne
úplně funkční katalog knih – čtenář sice
vidí, že kniha není půjčená, a že ji máme,
ovšem pokud není v náhradních prostorách, tak je stejně nedostupná.
Nicméně určité služby na webu knihovny
fungovat budou beze změn. Patří mezi ně
především služby:
ČTENÁŘSKÉ KONTO, které je po připojení na internet přístupné pro každého
čtenáře zapsaného knihovně v databázi
čtenářů. Na webu uvidíte na hlavní stránce
MOJE KONTO, kam se přihlásíte nebo v katalogu dokumentů na webu uvidíte vpravo
v černé horní liště nahoře malý obdélník
s červeným srdíčkem, vedle je nula v kruhu

Z činnosti Svazu tělesně postižených
Svaz tělesně postižených Dačice začal
jarní čas pracovně. Koncem dubna jsme
uspořádali tradiční Odpolední čaje s rejem
čarodějnic. V květnu Zdravé město Dačice
uspořádalo Férovou snídani v zámeckém
parku, kde naši členové výboru pomáhali
s její přípravou.
Věnovali jsme se i koupání v plaveckém
areálu Laguna Třebíč a cestování. Jeden
z výletů, který naše organizace uspořádala,
byl jednodenní zájezd na Moravu. Navštívili
jsme Loštice, kde jsme si prohlédli Muzeum
olomouckých tvarůžků. Podívali jsme se
na nástroje na výrobu tvarůžků od jejich
prvopočátku až po dnešní výrobu. Od obnovení výroby právě letos uplyne 25 let.
Příjemná paní průvodkyně k nám na přání
mluvila hanáckým nářečím. Po zhlédnutí
filmu, který ukazuje dnešní výrobu, jsme
navštívili podnikovou prodejnu, kde jsme si
mohli koupit jejich výrobky. Po obědě jsme
odjeli na hrad Bouzov. Dominantní hrad
nás uchvátil svou krásou. Prohlédli jsme si
i místa, kde se natáčely pohádky, jako třeba
O Jasněnce a létajícím ševci nebo Kopretiny pro zámeckou paní. Plni zážitků jsme se
spokojeně vraceli domů.
Začátkem června jsme se setkali ve Sla-
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vonicích, v hájovně pana Tůmy, kde jsme si
udělali krásné odpoledne. Část výborných
buřtů na opékání jsme dostali od pana Folka. Děkujeme. Odpoledne nám hraním na
harmoniku zpříjemnil pan Dědina.
Dále jsme 9. června uspořádali naše tradiční Odpolední čaje v Hotelu Stadion. Hrál
nám pan Dědina a pan Vondrák. Pan Vondrák je známý jako trumpetista z populárního pořadu Šlágr. Odpoledne se nám vydařilo a věříme, že naše akce jsou oblíbené.
Dále vás chci pozvat na další zájezd, jehož cílem bude zámek Konopiště a Čapí
hnízdo. Už se těšíme. V červenci pojedeme
na zájezd do Třeboně a navštívíme hudebně-divadelní festival Dačická kostka. Těšíme se na vaši účast.
František Stejskal, předseda organizace
a za výbor Milada Řezáčová

Kabelkový veletrh
Kebelky, dětské knížky a bižuterie opět
můžete nosit na Infocentrum Dačice do
konce prázdnin. Výtěžek z jejich prodeje
použije Nadační fond Jihočeské naděje na
podporu dětí pro rozvoj jejich talentu.

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.
NOVINKY – můžete se podívat, co jsme
pro čtenáře nakoupily, a to na Palackého
nám. všechno bude. Mezi novinkami jsou
také e-knihy ke stažení.
VÝPŮJČKY E-KNIH – fungují také beze
změn. Podrobný postup výpůjčky najdete na webu, případně se přijďte zeptat do
knihovny.
Krásné léto – i s knížkami - Vám přejí
dačické knihovnice a děkují za trpělivost
a shovívavost při omezeních, které vyplývají z náhradního umístění.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka knihovny

Milý zahradníčku
(zlodějíčku)
Musím vám napsat, co se mi stalo.
V noci 24. dubna se nám z naší
zahrádky
ztratil
sud na vodu.
Stáli vedle sebe
tři kamarádi, dva
z umělé hmoty
a jeden byl starý
železný. Jeden umělý soudek se rozhodl, že
se podívá do světa.
Asi mu narostly nožičky a odešel. Druhý
umělý soudek si řekl, že zůstane, protože
byl plný vody a určitě by se špatně pohyboval. Třetí soudek je starý a není hezký, tak si
řekl, že také zůstane věrný zahrádce a bude
dál sloužit při zalévání.
Milý můj soudečku, až se ti bude stýskat,
nebo by ses chtěl vrátit, máš vždy branku
u zahrádky otevřenou.
Tobě zahradníčku (zlodějíčku) přeji, aby
se ti dobře z mého soudku brala voda na
zalévání.
Přeji ti, aby tvá úroda byla tak veliká, jako
byla Adéla z filmu Adéla ještě nevečeřela.
Marie Stejskalová

www.dacice.cz

Investice města v 1. polovině roku 2019
V roce 2019 naše práce v oblasti investic pokračuje. Je pravda, že v prvním pololetí se především ty větší investice teprve
rozjíždějí, ale máme za sebou už i dokončení některých menších. A protože život ve městě netvoří jenom investice, řešíme
i běžné problémy, které vás dennodenně potkávají. Pro vaši informaci jsme připravili malý náhled toho, na čem pracujeme,
nebo co jsme už dokončili.
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

Herní prvky v Hradišťku a v Lipolci

Přístavba knihovny v Dačicích
Mobilní pódium

Herní prvky na Koupališti Dačice
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Oprava opěrné zdi v Kapetově ulici

Modernizace MěÚ Dačice

Hygienické zařízení v HZ Bílkov

Hygienické zázemí Velký Pěčín

Zázemí v MŠ Bílkov

Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice
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Výměna veřejného osvětlení v ulici B. Smetany

www.dacice.cz
Rekonstrukce ulice Za Lávkami v Dačicích

Osázení křižovatky Vápovská a B. Smetany zelení

Zateplení domu 200/V, Sokolská

Výstavba DDM Bratrská Dačice
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Zprávičky z mateřské školy
Návštěva u dobrovolných hasičů
V rámci spolupráce s rodiči děti z MŠ
B. Němcové - třída Kytičky a Sluníčka navštívily Požární stanici dobrovolných
hasičů v Dačicích. Děti si prohlédly celou
novou stanici, poznaly jak se zachovat
při zjištění nějakého požáru nebo jiného
problému.

Při návratu do MŠ většina dětí chtěla být
hasičem – a to je známka, že se dětem návštěva u hasičů moc líbila. Za trpělivost,
pěkné a poutavé vyprávění patří poděkování panu Stanislavu Musilovi a panu Martinovi Přibylovi.
Děti a učitelky z MŠ B. Němcové
Ekohrátky se Skřítky a Broučky
V naší školičce jsme zaměřeni na rozvíjení znalostí o přírodě. Děti si osvojují poznatky prožitkovým učením formou ekohrátek.
Starší děti jsou Skřítci, mladší Broučci.
Naše činnosti můžete najít i na webových
stránkách naší MŠ.
V jarním období nás skřítek Jarníček provedl jarní přírodou a pozval ke „kouzelnici“,
s kterou Skřítci i Broučci vytvářeli různé pokusy. Experimentovali jsme a zkoumali, co
se děje a proč? Děti byly zvídavé a nadšené.
Některé pokusy jsme na jejich přání museli provádět i další dny. V rámci vzdělávání
- ekosystém zahrada, louka „Učíme se
venku“ starší děti Skřítci navštívili dačické
zahradnictví, kde nás přivítala paní Kolářová a provedla nás zahradnictvím, kde jsme
pozorovali rozmanitou květenu. Děti dostaly domů bazalku a další bylinky k využití na
bylinkovou spirálku na naší zahradě. Skřítek
Jarníček nás dále pozval na naši zahradu,
kde jsme se „U kořenářky“ dozvěděli něco
zajímavého o bylinkách – poznávání, účinky, léčba. Společně jsme si bylinky zasadili
a těšíme se až vyrostou a ušijeme si voňavé
polštářky, vytvoříme herbáře a využijeme
bylinky - léčivé čaje, zpestření jídelníčku aj.
Starší děti čekalo i překvapení. Pozvali
jsme z ekocentra Cassiopeia lektory, kteří
nás seznámili s životem drobných živočichů
– „Mravenčí království“.
Nakonec nás navštívil i skřítek Letníček
a pochválil jak Skřítky, tak Broučky. Skřítci
dostali odměnu v „Skřítkovském sáčku“
společně s rýmovníkem, který si doma vypěstují. Broučci byli odměněni omalovánkou a drobnou sladkostí.
Rádi bychom do budoucna vytvořili

zajímavé koutky na naší zahradě pro rozvíjení znalostí „Učíme se venku“. Dále
vytvořit pro děti v interiéru koutky s živočichy. Důležitá je proto i spolupráce s rodiči.
Děkujeme tímto rodičům za sponzorské
dary, za pomoc při udržování zahrady –
Uspávání a Probouzení zahrady. Uvítali
bychom i větší návštěvnost veřejnosti při
potřebných brigádách.
Těšíme se na další spolupráci s rodiči
a veřejností a přejeme všem pěkné prožití
léta.
Milada Janoušková, MŠ Za Lávkami
Den dětí v Restauraci a hotelu Stadion
4. června 2019 měly děti z mateřské školy Bratrská možnost navštívit Restauraci
a hotel Stadion, kde pro ně pan Janák spolu
se svými zaměstnanci připravil oslavu k příležitosti Dne dětí. Za příjemně strávené
dopoledne a zábavný program patří velké
díky panu Pavlovi Janákovi, paní Miroslavě
Říhové a všem zaměstnancům Restaurace
a hotelu Stadion.
MŠ Bratrská
Olympiáda v MŠ
Díky inkluzi se dnes děti z MŠ i ze ZŠ mnohem častěji setkávají s dětmi, které mají určité problémy. Proto jsme naše páté setkání
v rámci projektu „Poznej svého kamaráda“,
který je zaměřen proti šikaně, zvolily jako
olympiádu s netradičními disciplínami.
Děti z MŠ B. Němcové a žáci 7. a 8. tříd ze ZŠ
B. Němcové, tak měli možnost si vyzkoušet,
jaké to je mít určitý handicap při různých
činnostech. Zkusili si chůzi ve dvojici (dítě
a žák), kdy měli svázané nohy. Běh ve dvojici
se svázanýma rukama. Kresbu na chodníku
poslepu, nebo zdolávání překážek poslepu. Zajímavá pro děti byla i chůze o berlích
a jízda na invalidním vozíku. Děti tak měly
možnost poznat, že běžné činnosti při určitém omezení nejsou vůbec jednoduché.
Mile nás překvapilo chování školáků, kteří
se svého úkolu jako ochránci menších kamarádů zhostili opravdu zodpovědně.

Poděkování patří všem, kteří nám pomohli tuto akci zajistit:
Cukrárna paní Marie Tiché – nám dodala 130 zákusků, fotbalový oddíl pod vedením Michala Krtka - nám zapůjčil sportovní
náčiní a pomůcky, Dům s pečovatelskou
službou pod vedením paní Marie Cimbůr-

kové – zapůjčila 2 invalidní vozíky, Chirurgie
Nemocnice Dačice – zapůjčila berle a francouzské hole, učitelky ze ZŠ B. Němcové
a děti ze 7. a 8. tříd ze ZŠ B. Němcové.
Všem děkují děti a učitelky z MŠ B. Němcové
Slavnostní oběd
5. 6. 2019 nás v mateřské škole Bratrská
navštívili studenti prvního ročníku Středního odborného učiliště zemědělského
a služeb v Dačicích, oboru Kuchař – číšník,
kteří pro děti připravili slavnostní oběd.
Děti si tak díky nim se vším všudy vyzkoušely, jaké to je jíst v restauraci. Během celého oběda byly děti profesionálně obsluhovány studenty, kteří se své role zhostili na
výbornou.
Velké díky patří panu řediteli Radku Hillayovi, učitelům a studentům učiliště, kteří
se na přípravě příjemného zážitku podíleli.
MŠ Bratrská
Těšíme se na prázdniny
Ke konci školního roku se děti mateřské
školky Za Lávkami účastnily velmi bohatého programu. Sešlo se nám spousta akcí,
exkurzí, kterých jsme si s radostí užívali.
Nejprve jsme navštívili Sběrný dvůr
FCC v Dačicích. Zaměstnanec FCC nás zde
ochotně provedl a my si s dětmi na závěr
zkusili třídit odpad. Což se nám podařilo,
protože máme za sebou velmi kvalitní teoretickou přípravu.
Také jsme byli v divadle na vystoupení
„Maxipes Fík“.
ZUŠ Dačice nás jednoho dne pozvala
na hudební cirkus. Vystoupení bylo velmi pestré, líbivé a zábavné. Děti se snažily
poznávat hudební nástroje i se zapojit do
zpěvu. Pro děti to bylo velmi poučné.
Den dětí jsme strávili v ZŠ Boženy Němcové, kde pro nás učitelé s dětmi připravili
stanoviště s úkoly. Přivítali nás divadelním
představením „Vodnická pohádka“. Poté
jsme se pustili do sportovních i vědomostních úkolů.
V červnu jsme vyrazili s batůžky a pitím
na pěší túru k profesionálním hasičům,
na okraj Dačic. Velmi barvitě nám popsali
techniku, oblečení, vybavení a vše, co potřebují ke své práci. Všechny děti si mohly
zkusit „stříkat“ z hadice a projít se po dřevěné, cvičné lávce. Na rozloučenou pan hasič
stříkal ze střechy hasičského auta, což děti
ocenily výskáním a hlasitým smíchem.
Pan Hořák přijel k nám do školky se svými dravci a sovičkami. Svým přínosným
povídáním zaujal všechny děti.
Poslední akcí tohoto školního roku bylo
poutavé povídání Městské policie Dačice,
o bezpečnosti v silničním provozu.
Celé prázdniny bychom neměli zapomínat, ať už při letních hrách nebo sportu, na
své zdraví, pitný režim a bezpečnostní prvky.
Za MŠ Za Lávkami Monika Králíková
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Naši technici

Také v letošním školním roce se
naše škola zapojila do grantového programu firmy THK RHYTHM
AUTOMOTIVE CZECH a. s. A máme
opravdu velikou radost, že právě projekt „Technik“ byl vybrán
a podpořen částkou 30.000 Kč.
O kroužek Mladý technik je mezi našimi žáky dlouhodobě velký
zájem. Pro žáky 2. stupně kroužek funguje již řadu let. Také díky
grantovému programu THK jsme mohli v roce 2017 otevřít nový
technický kroužek pro žáky 1. stupně „Malý technik“ a od loňského
roku pracují na obou stupních již tři technicky zaměřené kroužky.
Díky vaší podpoře tak všechny naše technické kroužky, které se těší
veliké oblibě dětí, dostanou nejnovější impulsy z oblasti robotických stavebnic, pro velké – malé techniky. Děti, které se technicky
profilují, tak mohou postupovat a zdokonalovat svoje dovednosti
konstrukční a znalosti z oblasti informační a komunikační technologie.
Mnohokrát děkujeme firmě THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH
a. s. za dlouhodobou podporu našich kroužků. Moc pro nás tato
podpora znamená a velice si jí vážíme. Děkujeme za spolupráci.
Jitka Procházková
Svátek fotbalu v Olomouci
Družstvo našich fotbalistů složené z žáků čtvrtých a pátých tříd
dosáhlo dalšího krásného úspěchu. Po vítězství v okresním kole
postoupilo do krajského finále Mc Donald´s Cupu, které se konalo
ve fotbalovém areálu FC Písek 21. května 2019.
Soutěže se zúčastnilo osm vítězných družstev okresních kol.
V silné konkurenci se našim borcům podařilo zvítězit a získat zlatý
pohár, medaile a postup na celorepublikové finále – Svátek fotbalu
– do Olomouce. Celorepublikové finále se tedy konalo 4. – 5. června 2019 jako největší fotbalový turnaj žáků základních škol. V letošním 22. ročníku McDonald´s Cupu bylo do soutěže zapojeno téměř
4 tisíce škol z celé České republiky. 16 týmů bylo rozlosováno do
čtyř skupin. Do čtvrtfinále sice naši žáci nepostoupili, ale bojovali
o 9. – 16. místo. Nakonec vybojovali dvanáctou příčku.

Děkujeme všem hráčům – Danielu Mašatovi, Štěpánu Plucarovi,
Danielu Károvi, Danielu Šmídovi, Tadeáši Krejčímu, Michalu Liptákovi, Petru Blahovi a Štěpánu Zabloudilovi za reprezentaci školy
v republikové soutěži. Zvláštní poděkování patří Michalu Krtkovi, výbornému trenérovi, který kluky vede, trénuje a příkladně se
jim věnuje. Děkujeme i našemu brankářovi Lukáši Henzlovi, který
vybojoval postup, ale finále se nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. Tak zase za rok, hoši.
Jitka Chvátalová
O štít města Dačice
V úterý 11. 6. za horkého letního počasí soutěžili naši žáci se sportovci z okolních škol o medaile na městském stadionu.
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Velkou radost nám tentokrát dělali mladší žáci a žákyně. Medaili
získali: Zuzka Kadrnožková (6. A), Adam Tůma (6. B), Barbora Bartoňová (7. tř.), Jana Bártová (7. tř.), Tina Pátková, Zuzana Kadrnožková
a Zuzana Dolská (všechny 6. A), Tomáš Lovětínský, Tomáš Chaloupka, Adam Bárta a David Dvořák (všichni 7. tř.).
Ze starších žáků medaili získali: Josef Švec (8. B) a Iva Valová (9. B).
Zmíněným medailistům gratulujeme a jim i všem našim ostatním závodníkům děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci
naší školy.
Jana Vaňková a Bohumil Šuhaj
Program Mary´s Meals
Škola Boženy Němcové se rozhodla začít spolupracovat s mezinárodním hnutí Mary´s Meals, které velmi účinně bojuje proti
hladu ve světě zaváděním projektů školního stravování v zemích,
kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání. Vzdělání pak dětem i jejich komunitám otevírá cestu z chudoby. Mnoho
dětí zapojených do programu Mary’s Meals nemá základní učební
pomůcky, jako jsou tužky a sešity. Proto vznikla doplňková aktivita
k hlavní činnosti Mary‘s Meals - „Batůžkový projekt“ - ve kterém
jsou děti z České republiky zapojeny do přípravy batůžků pro kamarády v africké Malawi. Můžete je podpořit, aby získaly co nejvíce
ze svého vyučování tím, že jim dáte batoh plný věcí, které potřebují. Pro mnoho dětí to bude první hmatatelný dárek, který kdy
obdržely. Děti měly prezentaci, kde se seznámily s projekty Marys
meals. Během září - října budeme sbírat batůžky - aktovky s potřebným vybavením. Věci nemusí být nové, ale měly by být zachovalé
a čisté. Děti dostanou letáčky, kde je seznam toho, co je v batůžku
- aktovce potřeba. Budeme moc rádi, když se s dětmi zapojí i rodiče
a tím společně pomůžeme dětem, které pomoc potřebují a jsou za
ni velmi vděčné.
Petra Fučíková
Konečné výsledky soutěže VELIKONOČNÍ DATLOVÁNÍ 2019
Ve středu 22. května 2019 byla slavnostním vyhlášením výsledků
a předáním cen nejlepším ukončena soutěž žáků naší školy v psaní na klávesnici - VELIKONOČNÍ DATLOVÁNÍ. Soutěže se zúčastnilo
celkem 96 žáků.
V kategorii nejmladších žáků si nejlépe vedla Kamila Valová
z 5. třídy. Mezi mladšími žáky zvítězila Eliška Pechová ze 7. třídy.
Nejlepší mezi staršími soutěžícími byli Lukáš Němec z 8. A a Josef
Daňhel z 8. B.
Všem zúčastněným žákům děkujeme za jejich výkony a vzornou
reprezentaci školy. A gratulujeme, protože díky nim je naše škola
stále na předních příčkách v této celorepublikové soutěži psaní na
klávesnici.
Jitka Krejčí
Další dění na naší škole
I letos se žáci osmé a deváté třídy účastnili akce Antifetfest, která
podporuje mladé filmaře a zároveň poukazuje na patologické jevy
ve společnosti, zejména vzhledem k mladistvým.
Soutěže se za naši školu účastnily 3 snímky, které skončily na třetím, čtvrtém a pátém místě v mladší kategorii.
Již podeváté se naši žáci zúčastnili Globe games. Pořadatelskou
školou bylo Gymnázium Kadaň.
Divadlo Krapet představilo 29. května našim dětem z 1. – 3. tříd
činohru „Příhody Maxipsa Fíka“. Výborně zpracovaná divadelní pohádka se nám moc líbila.
V pátek 24. května navštívili žáci 3. a 4. tříd Základní uměleckou
školu v Dačicích. V tamním kulturním sále vyslechli koncert pěveckých sborů.
V pátek 17. 5. zakončili čtvrťáci plavecký výcvik závody ve třech
plaveckých disciplínách – kraul, prsa, znak. V tomto závodě ukázali,
co se za deset lekcí naučili.
V úterý 11. června přijeli do naší školy manželé Lukáš a Kateřina
Poledníkovi a přijeli naše druháčky seznámit se životem rysů.
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Co je nového na Základní škole Komenského
Obstáli jsme na výbornou i v krajském kole Dopravní soutěže
mladých cyklistů
V deštivém a chladném
počasí se naše smíšené
družstvo cyklistů vydalo
do J. Hradce porovnat své
znalosti a zručnost z dopravní a zdravotní výchovy
s družstvy, která vyhrála
svá okresní kola. Ze sedmi družstev vybojovalo to
naše krásné druhé místo.
J. Kamišová, D. Vondrová,
M. Fischer a W. Vrba soutěžili v pěti disciplínách –
jízda po dopravním hřišti,
jízda zručnosti, pravidla
silničního provozu (testové otázky), práce s mapou a poskytování
první pomoci. Svou šikovnost potvrdili všichni! Dívky navíc i v kategorii jednotlivců: J. Kamišová obsadila druhé místo a D. Vondrová
místo třetí. Při historicky prvním postupu do krajského kola této
soutěže všichni podali opravdu výborný výkon. Moc blahopřejeme
a děkujeme.
Den otevřených dveří dopoledne v Bratrské
Krásnou tradicí jsou dny otevřených dveří spojené s běžnou výukou ve škole. Ve čtvrtek 16. května se naše odloučené pracoviště
na Bratrské zaplnilo více než obvykle. Pozvání přijali nejen rodiče,
kteří se přišli podívat, jak velký kus práce odvedly jejich děti pod
vedením paní učitelek. Možnosti podívat se na výkon svého dítěte
využila většina rodičů. Bylo opravdu na co se dívat, všichni společně za rok udělali velký pokrok a dodrželi to, co slíbili – naučili se číst,
psát a počítat. Tak se těšíme do vyšších ročníků a hlavně vytrvat.

Své dovednosti předvedli pak naši žáci přímo ve školkách. V rámci projektu Česko čte dětem, četli prvňáčci svým budoucím spolužáčkům v jejich školce pohádku. A nyní se těšíme na návštěvy
dětí z mateřských škol, které se každoročně chodí podívat k nám
do školy. Trošku se tam také učí, ale zatím jenom trošku. My se na
nové prvňáčky již pilně připravujeme. Děti jsou rozdělené do tříd
a rodiče mají za sebou první třídní schůzku s třídními učitelkami.
Osmáci startují k volbě povolání
Během května jsme testovali znalosti 8. ročníku. Všichni žáci
8. ročníku prošli Scio testy „Trénink na přijímací zkoušky“. Ověřili si znalosti z ČJ, M, AJ a obecně studijní předpoklady, vyzkoušeli si strategii řešení při testech. Dále měli možnost seznámit se
s profesemi na workshopu v Bohuslavicích za podpory Jihočeské
hospodářské komory. Seznámili se s provozem této firmy, s náplní
práce kuchaře, číšníka a ošetřovatele koní. Bylo jim připomenuto,
že řemeslo má zlaté dno, pokud budou vykonávat práci zodpověd-

ně. A do třetice navštívili žáci v rámci přípravy na volbu budoucího povolání Úřad práce v Jindřichově Hradci. Bylo jim nastíněno,
jakým směrem by se jejich myšlenky při takto důležitém životním
rozhodnutí měly ubírat. Snad jim byla do hlavy zanesena první
jiskřička, která rozohní otázky na téma: Pro co se hodím? Co by mě
v životě naplňovalo? ..., protože při podobných dotazech bylo znát,
že většina žáků zatím tápe a svou životní cestu si ještě nezvolila.
Vybrat správně je velmi těžké, podstatné je ale vědět, že nejdůležitější ve všech pracovních pozicích je schopnost komunikovat,
spolupracovat a stále se učit.
KvíZOOvání v Jihlavě
Parta žáků z 1. a 2. ročníků zabojovala ve finálovém kole vědomostní soutěže KvíZOOvání. V první části finálového kola plnili žáci
zadané úkoly v areálu Zoologické zahrady v Jihlavě. V druhé polovině prezentovali získané znalosti o přidělených zvířatech před
soutěžní porotou a vyplňovali krátký vědomostní test v environmentálním centru PodpoVRCH. Ve své kategorii obsadili krásné
druhé místo. Celý den si užili na plno a kromě nových znalostí si
domů dovezli i spoustu odměn.
Procházka pohádkou - 16. ročník
Krásné, opravdu krásné letní sobotní odpoledne jsme prožili 1. června v rozkvetlém a krásně upraveném zámeckém parku.
16. ročník oslav Dne dětí se opravdu vyvedl. Naše Procházka pohádkou se stala tradicí, děti se na ni opravdu těší. Letos za námi
do parku dorazilo téměř tisíc návštěvníků. Park se opět zaplnil dětským smíchem a pohádkovými postavičkami, které pro děti připravily zábavné soutěže a hry. Děti uvítaly sovy Amosky, liščí norou
se vydaly za Budulínkem, uhasily hořící domeček u dráčka Soptíka.
Pohovořily s řezníkem Krkovičkou, trošku se bály u čertů a čarodějnic. Lovily rybičky u vodníků, krásně se trefovaly u Loupežníků
i u Máši a medvěda. Posledním stanovištěm byl Mickey Mouse
a hurá do cíle. Za své výkony děti obdržely sladkosti, drobné odměny a na konci samozřejmě vysvědčení. A pak hurá za koníky.

Děkujeme těm, kteří ke zdaru této akce přispěli: sponzorům, našim pedagogům a jejich přátelům, žákům, kolegyním z mateřských
škol, Zdeňce Koutné a jejímu stádečku, paní kastelánce, dačickým
hasičům, krásnému počasí, prostě všem, kteří se na akci podíleli.
Věříme, že tento den přinesl nejen dětem, ale i všem zúčastněným
radost a dobrou náladu. Těšíme se na příští rok!
Školní rok 2018/19 brzy skončí – užijeme si školní výlety, uzavřeme klasifikaci, vyměníme učebnice, předáme vysvědčení, rozloučíme se s vycházejícími žáky a vyrazíme na prázdniny.
Ze srdce přejeme dětem, kolegyním a kolegům odpočinek.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se ve školním roce
2019/20.
Eva Macků,
ředitelka školy
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Úvodem o závěru
V průběhu května a června dochází ve škole k jevu, jejž by kolegové matematikáři označili pojmem „nepřímá úměra“. S klesajícím
počtem dnů, které zbývají do konce školního roku, narůstá počet
nejrůznějších výletů a exkurzí, jež jsou vítaným praktickým doplněním školské teorie a jež, samozřejmě, tmelí kolektiv. Letos byl
závěr školního roku na akce obzvláště bohatý. Studenti se vydali
na literární veletrh Svět knihy nebo na hudební festival Smetanova
Litomyšl. Zhlédli divadelní představení Revizor v pražském Divadle
na Vinohradech, obdivovali kulturní dědictví Kroměříže, Olomouce
i Kutné Hory a ve Vídni procvičovali své německé jazykové
dovednosti. K závěru školního roku patří také sportovní kurz žáků
3. ročníku a septimy. O něm i o některých dalších událostech posledních týdnů školy si můžete přečíst v následujících článcích
nebo na našich webových stránkách a sociálních sítích: www.
gymn-dacice.cz, www.g-one.tv, www.instagram.com/gymnaziumdacice/, www.facebook.com/gymn.dacice/.
Petra Mašátová
Sporťák třeťáku a septimy
Ve dnech 16.–19. 5. 2019 absolvovaly třídy 3. ročníku a septimy
sportovní kurz v Outdoor Resortu Březová u Třebíče. Ubytovány
byly v pěkných dřevěných chatkách na dosah všem aktivitám. Každá třída dokonce dostala svou vlastní instruktorku, která se o ni po
celý pobyt starala a vše trpělivě vysvětlovala.
První den se na nás sluníčko neusmálo a často pršelo. Další dny si
k nám cestu naštěstí našlo. Vyzkoušeli jsme si mnoho aktivit: bungee trampolíny, bungee running, armygame (obdoba lasergame),
paintball, airsoft, lezeckou stěnu, lukostřelbu, lanové centrum (kde
nechyběla ani jízda na kole ve výšce) či volný pád. Ti nejotužilejší se
mohli svézt na laně do rybníka, kde je spolužáci vytáhli ze studené
vody do raftů.
Užili jsme si spoustu zábavy a domů se vraceli plni nových dojmů
a zážitků. Moc děkujeme našim instruktorkám a hlavně pedagogickému dozoru – paní učitelce Kopačkové, Koprové a panu učiteli
Krajíčkovi, že do toho šli s námi. Byl to skvělý sporťák!
Lenka Riedlingová, 3. ročník
Maturitní zkoušky
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Den dětí pro ZŠ Neulingerova

V pátek 31. května se studenti
3. ročníku převlékli do pohádkových kostýmů, které si vytvořili, a vyrazili do dačické Základní školy Neulingerovy, aby
celé dopoledne strávili s dětmi,
jež tuto školu navštěvují. Kolem
desáté hodiny se navíc přidaly
ještě děti z nedaleké mateřské
školky.
Studenti gymnázia připravili
jedenáct stanovišť, kde děti
plnily zadané úkoly. Šlo například o skákání v pytli, házení
mincí do skleničky, slalom s florbalovým míčkem, přenášení
pingpongového míčku na lžíci, házení kroužků na tyč apod. Za
splnění úkolů dostávaly děti penízky ve formě papírků, které
potom mohly v obchůdku směnit za drobné dárky. Za děti, které si
samy nemohly ze zdravotních důvodů vyzkoušet některé hry, splnily úkoly jejich asistentky.
Akce se moc vydařila, všichni jsme si ji užili. Byla to zajímavá zkušenost. Děkujeme za ni (i za toho ledňáka na závěr)!
Sára Šestáková, studentka 3. ročníku
Setkání žáků z partnerských základních škol na dačickém
gymnáziu

Ve čtvrtek 6. června se uskutečnilo již druhé setkání žáků 8. tříd
partnerských základních škol na dačickém gymnáziu. I toto setkání
proběhlo v učebnách cizích jazyků vybavených technologií Robotel v rámci projektu iRop. Připravená byla ukázka práce s rozšířenou realitou s využitím školních iPadů a hodina angličtiny na multimediálních zařízeních. A protože prázdniny už visí ve vzduchu,
společným jmenovatelem jednotlivých činností se staly Holidays.
Z množství aktivit, které software Robotel nabízí, si žáci tentokrát vyzkoušeli především mluvení – procvičování výslovnosti
a nahrávání vlastního jazykového projevu. Seznámili se také s testováním prostřednictvím webové stránky Socrative.com, na níž vyplňovali prázdninový kvíz v anglickém jazyce. Ohlasy návštěvníků
byly vesměs pozitivní: Bylo to dobré, bavilo mě to, jsou to zajímavé
aplikace pro naučení se anglicky. Anebo: Překvapilo mě, že práce
s tablety může být zajímavá i u jiných činností než hraní her. Či do třetice: Líbil se mi ten test na konci, že nemusíme psát testy na papír, ale
takhle na počítači.
Tak děkujeme za návštěvu a těšíme se na viděnou zase v září.
Petra Mašátová

Myslivecký spolek Radkovice si Vás dovoluje pozvat na

COUNTRY STODOLU XI

K poslechu i tanci zahrají country kapely

9. 8. PIKNIK Revival Michala Tučného
a Kořeni Vod Kořena
10. 8. Duha Band a Tuláci

vždy od 19:00 h v obecní stodole v Radkovicích u Budče
rezervace - 702 177 166, bohaté občerstvení.

--- inzerce ---

Maturitních zkoušek se v letošním školním roce zúčastnilo celkem
29 žáků z oktávy a čtvrtého ročníku. Zkoušky začaly písemnými
pracemi z českého a anglického jazyka v polovině dubna. Pokračovaly didaktickými testy z matematiky, češtiny a angličtiny na začátku května a završily se ústní částí, která probíhala v týdnu od
20. 5. Kromě jednoho studenta oktávy, jenž nedosáhl na potřebný
počet bodů v didaktickém testu z českého jazyka, a jedné studentky
4. ročníku, která neuspěla u ústní zkoušky z angličtiny, u maturity
všichni obstáli a ve středu 29. května jim bylo v sále ZUŠ Dačice

na slavnostním ceremoniálu předáno maturitní vysvědčení. Absolventům přejeme, aby stejně úspěšně složili přijímačky na vysněnou vysokou školu, a dvěma neúspěšným studentům držíme palce
u opravných zkoušek v září.
Petra Mašátová
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Zprávy ze ZUŠ Dačice
Absolventské koncerty
V úterý 14. a ve čtvrtek 16. května vpodvečer se v sále naší školy uskutečnily koncerty našich absolvujících žáků. Všichni, kteří na
koncerty zavítali – rodinní příslušníci, spolužáci, kamarádi našich
účinkujících nebo pedagogové – byli svědky opravdu vynikajících
hudebních výkonů. Nezbývá než poděkovat našim absolventům
za výjimečné hudební zážitky a popřát jim vše dobré na jejich cestě
nejen hudebním životem.
Dva absolventské koncerty, spojené s výstavou prací žáků výtvarného oboru, se uskutečnily také ve dnech 22. května a 6. června ve slavonické pobočce naší školy.
V pátek 7. června se u nás v Dačicích konal absolventský koncert
Anny Bendové. Anna, která začala navštěvovat ZUŠ Dačice v roce
2012 a po celou dobu je žákyní klavírní třídy paní učitelky Nekulové, si k účinkování pozvala své spoluhráče z řad kamarádů a spolužáků. Za dobu svého studia se zúčastnila řady klavírních soutěží,
zabývá se i korepeticí a komorní hrou.
Májový koncert
V sobotu 18. května se v sále naší školy uskutečnil Májový koncert Městského dechového orchestru ZUŠ Dačice. Toto hudební těleso, složené ze současných a bývalých žáků a pedagogů školy, se
za léta své existence nesmazatelně zapsalo do srdcí příznivců dechové hudby nejen v našem regionu, ale i v zahraničí. Současným
předsedou tohoto bezmála čtyřicetičlenného hudebního uskupení je jeho dlouholetý člen, trumpetista Miroslav Reisner. Taktovky
se ujali Ondřej Vaněk a Stanislav Kamínek. Polkou s názvem Sklářská vzdal MDO hold našemu slavnému rodáku a skladateli dechové hudby, panu Vladimíru Fukovi, který by v příštím roce oslavil sté
výročí narození.
Vítejte v našem hudebním cirkusu!
Koncertní sál naší školy se opět po roce proměnil v cirkusové
šapitó, pod jehož střechou odehráli žáci a učitelé ZUŠ pro děti
z posledních ročníků mateřských škol z Dačic a okolí dechberoucí
představení plné hudby a zpěvu. Zkušený principál, klaun a konferenciér v jedné osobě, pan Jiří Novák alias Georgíno, vtáhl svým
poutavým projevem dětské publikum do magického světa hudby
a hudebních nástrojů. Velké nadšení z toho, že malý předškolák
drží v ruce kytaru, fouká do pozounu, tuby, saxofonu nebo zobcové flétny, má pod bradou housle, sedí za klavírem nebo vítězoslavně tluče do bubnu, jasně svědčilo o tom, že se všem dětem
představení líbilo a že o mladé muzikanty nebude nouze. Velký dík
za dramaturgii celého pořadu patří panu učiteli Jiřímu Novákovi
a učitelům a žákům ZUŠ, kteří v této hudební show účinkovali, děkujeme také vedení a pedagogům mateřských škol za to, že přijali
naše pozvání a přivedli tak velký počet dětí.
ZUŠ OPEN 2019
Již potřetí za sebou učitelé a žáci naší školy opustili uzavřené
prostory učeben a ateliérů, aby na několika místech ve Slavonicích
a v Dačicích ukázali široké veřejnosti, co všechno se v průběhu školního roku naučili a co vytvořili. Ve Slavonicích, kde má naše škola
pobočku, se koncertním místem stalo náměstí Míru, kde vystupovaly slavonický dětský pěvecký sbor Vivo a akordeony.
V Dačicích se naše škola prezentovala hned na několika místech.
V zámeckém areálu na nádvoří se návštěvníkům představilo několik instrumenálních souborů - dva flétnové, kytarový a akordeonový. Tímto centrálním prostorem se nesly tóny barokní, lidové
i moderní hudby. První zámecké patro obsadili výtvarníci. Současně se ZUŠ OPEN byla totiž v zámeckém muzeu a v galerii zahájena
výstava závěrečných prací absolventů výtvarného oboru, kterou
podbarvily naše mladé klavíristky melodiemi filmové hudby Karla
Svobody. Ten, kdo si chtěl na ZUŠ OPEN 2019 uchovat delší vzpomínku, mohl ještě navštívit na chodbě před galerií naše šikovné
výtvarnice, které mu malbou na obličej nebo na ruce zdokonalily
jeho zevnějšek.

Místem pro vystoupení našich žáků se stala i věž kostela sv. Vavřince, z níž se dolů na město snášely tóny fanfárových skladeb.
Náměstí Palackého, přesněji prostor Kacnýřova sadu, postupně rozezněly saxofony a elektronické klávesy. Krátké vystoupení školní
kapely Bang on Time svými rockovými hity doslova rozvibrovalo
přilehlé okolí a protáhlo ušní bubínky nejednoho návštěvníka.
Závěr ZUŠ OPEN 2019 patřil Městskému dechovému orchestru
Základní umělecké školy Dačice. Toto téměř čtyřicetičlenné hudební uskupení bývalých a současných žáků naší školy, které si za dobu
své existence vydobylo skvělé renomé, se pod taktovkou dirigentů
Ondřeje Vaňka a Stanislava Kamínka prezentovalo známými skladbami od autorů dechové hudby u nás i v zahraničí. ZUŠ OPEN 2019
je za námi. Nezbývá než poděkovat všem účinkujícím za organizaci
a přípravu této výjimečné akce, děkujeme také všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat a podpořit nás. Na viděnou příští rok!
Rockeři z naší ZUŠky otevřeli Moták
Půlhodinou světoznámých rockových hitů zahájila 8. června
v půl jedné odpoledne kapela Bang on Time další ročník „fesťáku“
Motákfest 2019. Celým třebětickým areálem se z hlavního pódia na
diváky snášely tóny pořádně „nabroušených“ kytarových riffů, klávesových vyhrávek a dunění skvěle sehrané rytmiky bicích nástrojů a basy. To vše bylo okořeněno vynikajícím zpěvem frontmanky
kapely – Josefíny Říhové. A nad tím vším za mixážním pultem bděl
po celou dobu tohoto skvělého vystoupení strážný anděl rockerů
ze ZUŠky, zakladatel, kapelník a ředitel Základní umělecké školy
Dačice, pan Josef Mochar. Na shledanou na dalším ročníku Motákfestu!
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele
Fest Band Dačice 2019

Poslední květnový víkend v Dačicích se nesl ve znamení dobré dechové hudby. Konal se zde v pořadí již 26. ročník přehlídky
dechových orchestrů Fest Band. U této akce, která má v Dačicích
dlouholetou tradici, nemohl chybět náš významný hudební soubor, Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice, který se spolu s městem Dačice podílel také na organizaci této prestižní akce. Letošní
ročník festivalu probíhal na Palackého náměstí, které se na celý víkend proměnilo v koncertní arénu. Pozvání přijet si zahrát do Dačic
přijaly dechové orchestry z Českého Krumlova, Klatov a Tachova,
z Moravy přijela dechová hudba Túfaranka, v rámci festivalu vystoupila i naše jazzová kapela Sebranka Jazz Orchestra. Diváci se
mohli pokochat pohledem i na dačické mažoretky. Celý program
festivalu vyvrcholil v neděli odpoledne galakoncertem všech orchestrů. Podle ohlasu návštěvníků, diváků i účinkujících můžeme
říci, že 26. ročník dačického Fest Bandu se povedl. Tak tedy na shledanou v roce 2021!
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele ZUŠ Dačice
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Dačický Domeček nezahálí
Naši pravidelnou zájmovou činnost vystřídala činnost potřebná
k zajištění letních pobytových a příměstských táborů. Dětem začaly prázdniny a my jim přejeme, aby prožily spoustu zážitků, potkaly
nové kamarády a hlavně aby se přes prázdniny nenudily.
Pokud si uděláte během prázdnin chviličku, můžete se podívat
na nabídku zájmových kroužků, které najdete podrobně koncem měsíce srpna na našich stránkách: www.ddmjh.cz/dacice.
Tyto webové stránky dostanou novou úpravu a novou formu pro
přihlašování se do zájmových kroužků. Zápisy do kroužků budou tradičně probíhat v DDM Antonínská 85/II, a to v termínu od
9. do 12. září 2019.
Stručný přehled zájmových kroužků na školní rok 2019 - 2020:
TANEČNÍ KROUŽKY
Mažoretky přípravka - učení hrou, nesoutěžní (4 - 6 let)
Mažoretky kadetky (7 - 10 let)
Mažoretky juniorky (11 - 14 let)
Mažoretky sóloformace
Novinka! POM-POM - cvičení s pom-pomy (8 - 12 let)
Aerobní školička Pomněnky (4 - 5 let)
Aerobik Sněženky (5 - 7 let)
Aerobik Sedmikrásky (8 - 10 let)
Aerobik Slunečnice (11 let a výše)
HUDEBNÍ KROUŽKY
Malé píšťalky (4 - 6 let)
Kytara k táboráku (8 let)
SPORTOVNÍ KROUŽKY
Míčové hry (6 let)
Novinka! Basketball (9 -1 5 let)
Rehabilitační a pohybová cvičení (8 - 12 let)
Jumping I. (od 1. tříd)
Jumping II. (od 4. tříd)
VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ KROUŽKY
Výtvarná dílnička Barvička (5 - 6 let)
Výtvarná dílnička Pastelka (7 - 9 let)
Výtvarná dílnička Bublina (10 - 15 let)
Keramika I. (5 - 6 let)
Keramika II. (7 - 9 let)
Keramika III. (9 - 15 let)
PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY
Novinka! Malý Farmář - v Malém Pěčíně (6 - 15 let)
TECHNICKÉ KROUŽKY
Mladý kutil s nádechem elektro (10 let)
RUKODĚLNÉ KROUŽKY
Novinka! Háčkování (8 let)
Pedigová dílna (8 let)
KUCHAŘSKÉ KROUŽKY
Novinka! Prima vařečky (8 let)
Novinka! Malý Mlsálek (5- 6 let)
Cukrové panenky (7- 12 let)
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KROUŽKY PRO RODIČE S DĚTMI
Pohybové a sportovní hrátky pro děti s rodiči
Baby club Sluníčko
OKÉNKO: AEROBNÍ KROUŽKY
Ve školním roce 2018/2019 jsme při DDM Dačice otevřeli 4 kroužky aerobiku, kde byla děvčata rozdělena podle věku.
Nejmladší Pomněnky ve věku 4 – 6 let se učí základní aerobní
kroky, pohyb na hudbu, koordinaci rukou a nohou, cvičení s jednoduchým nářadím. Součástí tréninků jsou společné hry pro zábavu
a potěšení. Společně nacvičily jednoduchou skladbičku Holčička
jahodová, kterou poté prezentovaly na dvou soutěžích - v Jindřichově Hradci a v Dačicích.
Sněženky jsou složeny z děvčat ve věku 6 – 8 let. Na tréninku rozšiřují zásobu kroků a nacvičují jejich složitější variace. Součástí je
i nácvik společné skladby, která obsahuje rychlejší střídání kroků
a tvarů, což je náročnější na prostorové vnímání – letos pod názvem Motýlci. Kromě dvou soutěžních vystoupení v Jindřichově
Hradci a v Dačicích děvčata absolvovala i přehlídku pódiových
skladeb v Počátkách.
Ve skupině Sedmikrásek jsou děvčata ve věku 8 – 10 let a jsou
to vesměs děvčata, která navštěvovala kroužek aerobiku již dříve.
Letos skupina nacvičovala skladbu s pom-pomy Pod vodní hladinou, a zúčastnila se kromě již výše jmenovaných soutěží ještě akce
Power of Dance v Českých Budějovicích, kde obsadila 1. místo. Zúčastnily se též projektu Česko se hýbe, kde si v Brně vybojovaly postup do pražského celorepublikového finále. Zde si odnesly krásné
3. místo, medaile, pohár, sladkou odměnu a švihadla.
Naší nejstarší skupinou jsou Slunečnice. Jsou to dívky ve věku
11 – 14 let a jejich skladby jsou vždy velmi dynamické, rychlé, se
spoustou náročných krokových variací. Vzhledem k tomu, že jsou
to dívky, které navštěvují kroužek aerobiku dlouhodobě, mohly
vystoupit na akci Zdravé město v Dačicích již v měsíci září se skladbou, kterou nacvičily v minulém školním roce. Letos se po pilném
tréninku skladby Golfistky ukázaly na přehlídce pódiových skladeb
v Počátkách, na soutěžích Power of Dance v Českých Budějovicích,
kde obsadily 1. místo, Roztančené kostky cukru v Dačicích, soutěži
pódiových skladeb v Jindřichově Hradci a postupového kola Česko
se hýbe v Brně. Díky svému výkonu se mohly zúčastnit celorepublikového finále této soutěže v Praze, která byla vrcholem letošní
sezóny. Z řad Slunečnic se vyprofilovala pětice děvčat, která nacvičila skladbu s názvem Harry Potter a zúčastnila se všech soutěží,
jako základní skupina Slunečnic. Z Českých Budějovic i z Prahy si
odvezla krásná 2. místa. Naše kroužky aerobiku sdružují děvčata ze širokého okolí Dačicka. Máme radost, že děvčata dosahují
takových výsledků a do budoucna věříme, že tyto úspěchy přilákají
i další zájemkyně o tento krásný sport, při kterém se uplatní půvab
a šikovnost našich dětí. Již nyní se těší na příští soutěžní rok tým
trenérek Jarka, Dana, Stáňa a Martina.
Krásné léto všem čtenářům přeje Jarka a Dana
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Úspěšná maturitní bilance třídy MSE4
Studenti denního studia oborů Mechanik seřizovač a Ekonomika a podnikání úspěšně zakončili v těchto dnech více než měsíční
maraton maturitních zkoušek. Kromě státních didaktických testů a slohových prací museli absolvovat i ústní zkoušky a na rozdíl od svých souputníků na gymnáziích ještě i praktické zkoušky
z odborných předmětů. Ekonomové museli například osvědčit své
znalosti z účetnictví a propagace firmy, mechanici vytvořit program pro CNC soustruh či frézku.
Na závěr lze s uspokojením konstatovat, že 17 žáků třídy se s nástrahami zkoušky dospělosti „popralo“ více než důstojně. Za obrovský úspěch lze považovat skutečnost, že všichni žáci úspěšně
splnili požadavky maturitních didaktických testů z češtiny
i angličtiny. Dokonce i všech 5 žáků, kteří si místo angličtiny
vybrali obávanou matematiku, uspělo. Faktem je, že test zvládli žáci s rozdílnými výsledky, někteří opravdu s přehledem, jiní tak
trochu s „odřenýma ušima“, ale to je, myslím, docela přirozené. Jen
dvěma žákům se bohužel úplně nepovedla slohová práce z češtiny
a jeden si na podzim zopakuje zkoušku z účetnictví.
Výsledky zkoušky považuji za opravdu velmi dobré vzhledem k tomu, že kupříkladu ve srovnání s gymnázii je na výuku
všeobecně vzdělávacích předmětů mnohem méně času. Žáci totiž
během studia absolvují souvislé praxe ve firmách a hodinové dotace na výuku těchto předmětů jsou také nižší, stejně jako vstupní
úroveň žáků přijímaných do 1. ročníku. Velký dík tedy patří zejména pedagogům školy, kteří dokázali žáky i přes ztížené podmínky
připravit tak, aby uspěli. Všem absolventům jménem celého kolektivu pedagogů blahopřeji a přeji úspěšný start do světa dospělých.
Jana Burdová, třídní učitelka
VOMIL není omyl
Dobrý den všem, hlásí se Vojta a Milan.
Opět jsme dostali úkol, a to vyrobit nové desky na školní lavice.
Pro výrobu jsme zvolili lamino o tloušťce 25 mm s dekorem buk
rustikal. Na formátovací pile jsme desky nařezali na zadané rozměry, obvod desek jsme opatřili ABS hranou na strojní olepovačce MINI PROF-100. Po ukončení montáže se opět ozveme s dalším
článkem a přidáme i fotografie. Výrobně-montážní tým VOMIL
(Vojta - Milan).
V. Máca, M. Jindra
Odborná praxe žáků ekonomických a strojírenských oborů
Od 13. do 24. května 2019 proběhly odborné praxe žáků čtyřletých maturitních oborů Ekonomika a podnikání, Mechanik seřizovač a dvouletého nástavbového oboru Podnikání. Žáci pracovali na
obecních nebo městských úřadech a ve výrobních firmách v Dačicích a blízkém okolí.
V každé firmě měl žáka na starosti instruktor, který mu zadával
práci a následně ji hodnotil. Instruktor byl ve spojení se školou,
konkrétně s Ing. Dvořákovou a Ing. Slabým, kteří praxi ekonomických a strojírenských oborů každoročně zajišťují. Většina instruktorů nové spolupracovníky chválila.
Žáci během praxe získali kromě praktických dovedností také
podklady pro zpracování prezentace, se kterou vystoupí v červnu
před svými spolužáky, učiteli a zástupci zaměstnavatelů. Většina
studentů prošla dílčími pracovišti a úseky, na kterých by mohla po
maturitě pracovat.
Milena Dvořáková, Jaroslav Slabý

Stáž žáků třídy MS1 ve firmě Jaroslav Pokorný Dačice.
Učňovské zkoušky
Před nedávnem opustili školní lavice žáci maturitních ročníků
a teď pomalu ukončují studium i žáci tříletých učebních oborů
Obráběč kovů a Kadeřník. V pátek 31. května naposled seděli ve
školních lavicích a už 4. června konali písemnou zkoušku, která je
první částí závěrečné učňovské zkoušky. Praktické zkoušky absolvovali učni ve dnech 5. – 7. června 2019. Po polovině června je pak
čeká ještě zvládnutí poslední, tedy ústní části zkoušky. Držíme palce!
Jaroslav Slabý
Stáž ve firmě VNP, s.r.o.
V rámci odborného vzdělávání pedagogických pracovníků SŠTO
Dačice jsem prošel pracovní stáží ve firmě VNP, s.r.o. Tato firma se
zabývá přesným kovoobráběním na nejmodernějších obráběcích
CNC strojích. Podrobněji jsem se seznámil s kreslením konkrétních
výrobků v kreslících aCAD programech a následnými pracemi na
CNC soustruhu a pětiosé CNC frézce. Dále jsem měl možnost vyzkoušet si práci na stroji, který provádí elektroerozivní obrábění,
tzv. drátořez.
Stáž mi pomohla rozšířit si znalosti o CNC obrábění a ukázala mi,
jakým směrem se bude obrábění v budoucnu ubírat. Chtěl bych
touto cestou poděkovat panu Zdeňkovi Krejčímu, zaměstnanci firmy VNP, za vstřícnost, se kterou mi ukázal chod jednotlivých pracovišť, a pomohl mi tak stáž úspěšně absolvovat.
Aleš Kotoun, učitel odborného výcviku

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny
včetně přípravy na některé zkoušky
Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com
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--- inzerce ---

Polytechnické vzdělávání pedagogů
V rámci projektu Implementace krajských akčních plánů (IKAP)
se ve dnech 20. – 22. května zúčastnili učitelé odborných předmětů školení na program SinuTrain for SINUMERIK Operate. Pod vedením odborného pracovníka z firmy SIEMENS se seznámili s CNC
řídícím systémem a základy programování ShopMill. Školení bylo
pro učitele užitečné nejen svým obsahem, ale i možností vyzkoušet si po nějaké době zasednout opět do lavic jako naši žáci.
Libor Štěrba

Odborník z praxe
V průběhu měsíce května a června probíhala výuka tříd MS1
a MS2 v odborných předmětech poněkud jiným způsobem, než
jsou žáci zvyklí. Podařilo se totiž přivést do výuky odborníka z praxe, který studentům představil problematiku jejich odborného
zaměření z jiného úhlu pohledu. Prostřednictvím problémových
dotazů a úkolů studenty aktivoval, nutil je vyslechnout odborné
argumenty, reagovat na ně a pokusit se tak dojít ke konsenzu. Aktivním zapojením studentů do diskuse se tak podařilo p. Ing. Jaroslavu Pokornému výuku velmi zatraktivnit a probudit zájem žáků
o studovaný obor. Studenti si také ověřili hloubku svých teoretických znalostí o materiálech, technologiích obrábění, nekonvenčních metodách a přesnosti výroby. Děkujeme tedy tímto firmě Jaroslav Pokorný Dačice a těšíme se na další spolupráci.
Jaroslav Slabý

www.dacice.cz
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Dačická 14

Branou Podyjí

8. června 2019 se konal 26. ročník Dačické 14. Celkem startovalo 154 závodníků (75 mužů, 20 žen, 5 dorostenců, 48 žáků
a 6 příchozích).
Tratě: 13,2 km – muži, junioři – obrátková s velkým
obrátkovým okruhem – polní a lesní cesty (asfalt 14 %);
9,4 km – ženy, juniorky, muži 70 – zkrácená o obrátkový
okruh; mládež od 10 let a příchozí – obrátkové na trase
hlavní tratě; nejmladší – tratě v okolí rybníka Peráček.
Václav Šuler, předseda TJ Centropen

Dne 25. 5. 2019 byl uspořádán ve spolupráci se Zdravým
městem Dačice a MA21 a TJ Centropen Dačice již 30. ročník
turistického pochodu Branou Podyjí.

Retro dětský den v Bílkově
V Bílkově jsme oslavili dětský den 9. června a letos v Retro
stylu. Zavzpomínali jsme, jaké soutěže se nám líbily, když
jsme byli ještě malí a připravili jsme pro děti výlet do minulosti našeho dětství.

Týden čtení dětem v MŠ
I v letošním školním roce se III. třída MŠ Bratrská zapojila
do celorepublikové akce „Týden čtení dětem v ČR“ pod záštitou společnosti Celé Česko čte dětem.

Děti si mohly vyzkoušet skákání přes gumu, slalom na kole, autodráhu, lovení Zonek nebo jablíček a mnoho dalšího. Za každý
splněný úkol na děti čekala malá odměna. Po sportovních výkonech nastoupilo naše družstvo mladých hasičů. A protože nám
počasí přálo, jedno tričko nezůstalo suché, když hasiči začali stříkat vodu do výšky.
Petra Hofbauerová

ZO ČZS Žirovnice
zve na 56. ročník
mezinárodní výstavy

TĚŽBU DŘEVA,
PŘIBLÍŽENÍ A ODVOZ DŘEVA
VYTĚŽENOU HMOTU
VYPLATÍME V HOTOVOSTI
PŘED ODVOZEM

v zámku 10. - 12. 8. 2019 od 9:00 do 17:00 h

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 ---

--- inzerce ---
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IČ: 00246476

Děti si tak mohly během prvního
červnového týdne poslechnout autorské předčítání z knih pana Vítězslava Jindry, mohly nahlédnout pod
pokličku práce malířky a ilustrátorky
dětských leporel paní Marty Kósové,
která je svým příkladem inspirovala
k ilustraci své vlastní knihy s pověstí
od V. Jindry „Přestárlá kočka“. Podle
šipek jsme se vydali do zámeckého parku hledat Pohádkovou babičku, která pro děti připravila pohádkový kvíz. Po správném zodpovězení všech otázek pak děti obdarovala sladkou odměnou. Na
návštěvu k nám také přišli žáci z I. A ZŠ Komenského, které dětem
předvedli, jak se za jeden školní rok naučili číst.
Děti se tak během projektu kromě jiného dozvěděly, co dělá pan
spisovatel, co je to pověst, co je to ilustrace a ilustrátor. Vyrobily si
svou vlastní knížku, vymýšlely příběhy a pohádky. A my učitelky se
už budeme těšit na příští, tentokrát 10. ročník této akce posilující
čtenářskou pregramotnost u dětí.
Hana Nováková

PROVEDEME

ZAHRADA VYSOČINY
mečíky, růže, jiřiny
Doplňková expozice zeleniny a včelařů
Degustace pálivých papriček
Prodej výpěstků a občerstvení
V sobotu od 15:00 h zahrají Havrani
V neděli vystoupí od 15:00 h Mažoretky Telč

Široká nabídka akcí na tuto sobotu byla znát v účasti.
Ale i tak se rozhodlo 31 účastníků pro tuto sportovní
akci. Na trasy se vydalo celkem 24 pěších (jeden zvládl
trasu 35 km) a 7 na kole. Do cíle dorazili všichni spokojeni a odměnou jim bylo zvládnutí tratě a drobný
suvenýr připomínající absolvování této nenáročné
sportovní akce.
Václav Šuler, předseda TJ Centropen

TEL. 774 532 901, 608 902 420
www.expo-drevo.cz
Číslo: 7/2019, ročník osmý
Datum vydání: 27. 6. 2019
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
distribuce zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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Kulturní dům Beseda

Kino Beseda

4. až 14. července
Dačická kostka
XXII. roč. letního kulturního festivalu: hudba,
divadlo, divadlo pro děti, stand-up, letní kino
Nádvoří Státního zámku Dačice

7. července, neděle, 19:00 h
SPIDER-MAN: Daleko od domova, akční, 2D
český dabing, vstupné 120/140 Kč

LÉTO NA NÁMĚSTÍ v Kancnýřově sadu
9. srpna, pátek
Poutnící + letní kino
10. srpna, sobota
Prázdninové hraní Pod Lipkami
12. až 17. srpna
Dačická řežba
19. až 22. srpna
Kovářské dny

Klub Béčko
od 1. 7. do 31. 8.
ZAVŘENO
Těšit se na vás budeme opět v září.

Městské muzeum a galerie
do 1. září
Ten sbírá to a ten zas tohle
Již čtvrté pokračování sběratelské výstavy.
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h

10. července, středa, 18:00 h
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč
17. července, středa, 20:00 h
YESTERDAY, hudební/komedie, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč
18. července, čtvrtek, 20:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 100 Kč
19. července, pátek, 20:00 h
UZLY A POMERANČE, české drama 2D
česky, vstupné 100 Kč
24. července, středa, 18:00 h
LVÍ KRÁL, rodinný, 2D
český dabing, vstupné 120/140 Kč
30. července, úterý, 14:00 h
JAK VYCVIČIT DRAKA 3, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč

Kino Beseda

tel.: 384 401 277
www.besedadacice.cz
rezervace.dacice.cz

Katolický dům
a RC Křižovatka
14. července, neděle, 15:00 h
Komorní koncert
Karel Plocek – viola, Pavel Fajtl – housle
Zazní hudební díla 16. až 18. století.
Poté bude následovat přátelské posezení
s o. Jaroslavem Pezlarem. Občerstvení
zajištěno.
31. července, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy
těhotenství, porod, mateřství a pohybový
vývoj dítěte . S Renatou Kudrnovou, laktační
poradkyní a lektorkou nošení dětí a fyzioterapeutkou Jitkou Jakubcovou (Kontakt:
606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz)
Přijďte sdílet své starosti i radosti, nalézt
podporu v řešení problémů okolo dětí…
(v herně ve 2. patře Katolického domu)
O prázdninách budou probíhat
tyto aktivity:
ST 18:00 až 19:00 h: Cvičení pro zdraví
Stolní tenis pro veřejnost: po domluvě na tel.
721 478 454 (p. Havlík, trenér)
Badminton, lezecká stěna, dětská herna
pro veřejnost: po domluvě na tel. 722 743 748
Více informací na www.katolicky-dum.cz
a www.rckrizovatka.cz

Přijmeme do pracovního poměru

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

ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

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

Tel. 606 612 477

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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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

