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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Možnost prezentace firem regionu
Vážení spoluobčané, dnešní vydání Dačického zpravodaje je pro většinu z nás z pohledu času velmi optimistické a veselé. Jak by ne, když začíná doba prázdnin a dovolených. Nastává to, na co se většina z nás těší. Čas odpočinku je přede
dveřmi.
Nyní opustím tato příjemná očekává- a Dačickou televizi. Rádi bychom prezen- kdo tráví zasloužený odpočinek pasivně,
ní příštích dní, týdnů a měsíců a s vaším tovali úspěchy a záměry, ale i problémy, třeba při četbě nebo u bazénu. Jiný chce
dovolením tak, jak jsem slíbil, se vrátím respektive potřeby. To vše od našich re- zase být v pohybu a věnuje se sportovk otázkám z květnového čísla našeho gionálních firem, a to jak těch větších, tak ním aktivitám. Jsou mezi námi samozřejzpravodaje. Konkrétně k tématu „O vzta- od drobných živnostníků. Prostor by měli mě i tací, kteří si dovolenou nedovedou
hu zaměstnanosti a kvalifikace v Dači- dostat i začínající podnikatelé. Pro splně- představit jinak než průzkumem něčeho
cích, potažmo našem regionu.“
ní našeho záměru budeme potřebovat nového, třeba na poznávacích zájezdech.
Poznatky ze setkání, kterého se zúčast- vaši spolupráci při získávání podkladů Takové aktivity pak přinášejí do našich žinili podnikatelé, zástupci škol, hospo- a informací, a to prostřednictvím odpo- votů nové informace, a tím pádem i čersdářské komory a radnice, dále rozpraco- vědí na otázky, se kterými se na Vás ob- tvé pohledy na svět. Dodávají nám nové
váváme a hledáme smysluplné výstupy rátí redaktoři městského zpravodaje či te- impulzy pro osobní život, ale i pro naše
a závěry. Z pěti tehdy vytvořených témat levize. Jsme přesvědčení, že taková forma zaměstnání.
Přeji vám co nejpříjemnější léto i příbych se rád zastavil u jednoho, kde podle podpory napomůže vašemu podnikání.
mého názoru potřebujeme provést před
V této souvislosti bych chtěl připo- jemné prožití dovolených a prázdnin.
jeho uskutečněním přiměřenou osvětu. menout, že místní podnikatelé mají již Snad se vám vyhnou veškeré kompliJde o medializaci technických oborů. To několik let možnost, a mnozí ji využívají, kace, které s tímto „hemžením národů“
znamená, že město musí být v rámci mož- zapsat se do katalogu firem na městském o prázdninách souvisí. Ty, kteří letní doností a dodržování zákonů nápomocné webu. Tato služba je zdarma a zájemci volenou čerpat nechtějí nebo nemohou,
při aktivní prezentaci firem v regionu.
se mohou obrátit na odbor cestovního zvu na bohatý kulturní program v našem
Tento bod bychom z pohledu radnice ruchu (e-mail: kultura@dacice.cz, nebo městě. Na účast v kulturním letním životě
u nás ale vybízím i všechny ostatní. Věřím,
chtěli uchopit jako podporu podnikání telefonní číslo 384 401 275).
a vytvoření prostoru pro prezentaci firem.
Jak jsem uvedl už na začátku článku, že se s mnohými z vás na akcích v DačiK tomu chceme využít naše média, která čekají nás snad v naprosté většině sluneč- cích osobně setkám.
Vlastimil Štěpán, starosta
máme k dispozici – Dačický zpravodaj né, příjemné a odpočinkové letní dny. Ně-

Kulturní léto v Dačicích
33do 31. 8. - Holčičí sen, klukům vstup
povolen, MMaG Dačice, výstava (viz. str. 7)
33do 31. 8. - Houby jak je neznáte ve fotografiích Jiřího Nováka, MMaG Dačice, výstava
33do 31. 8. - Výlety bez manželek aneb
Šlechtičtí etnografové, Státní zámek
Dačice, výstava
335. 7., 19. 7., 2. 8. a 17. 8. - Léto s párou,
jízdy parního vláčku (viz. str. 3)
334. - 20. 7. - Za dačickou kostku cukru,
nádvoří státního zámku, hudebně-divadelní festival (viz. str. 16)
335. 7. - Chlumecké pivní slavnosti,
areál snů Chlumec (viz. str. 3)
3325. - 26. 7. - Rock Fest Dačice, letní scéna v parku
3327. 7. - Házení kozla z věže, prostranství u věže sv. Vavřince, historická slav-

nost (viz. str. 3)
332. 8. - 10. výročí Leteckého muzea
V. Götha, Palackého náměstí
3316. 8. - Fukovy Dačice, letní scéna
v parku, setkání s dechovkou
3318. - 23. 8. - Dačická řežba, Palackého
náměstí, dřevosochařské sympozium
3325. - 29. 8. - Kovářské dny, Palackého
náměstí
3328. - 31. 8. - Dačické barokní dny,
komponovaný
program věnovaný barokní historii
města
3330. 8. - Hradozámecká noc, Státní
zámek Dačice, oživené noční prohlídky zámku

Ceny města za
rok 2013 uděleny
Zastupitelstvo města udělilo 18. června
Cenu města Dačice za rok 2013. Ocenění
za práci a mimořádné počiny v různých
oblastech společenského života a za rozvoj a šíření dobrého jména města získali:
• Vítězslav Hergesel – oblast Výchova
a vzdělání
• Milan Kubek – oblast Kultura
• Ludvík Kocmál – oblast Sport
• Bohumír Smutný – oblast Jiné (propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku)
Oceněným budou Ceny města předány
na Slavnostním večeru města Dačice, který se bude konat 12. září v hlavním sále
městského kulturního střediska.
Naděžda Mastná, vedoucí OKC

www.dacice.cz
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V kostce o závislostech
Vážení spoluobčané, není důležitější zprávy, než že začínají prázdniny. Nebo alespoň pro naše děti ne. Však to znáte.
To rejdění a nedočkavost jak začne sluníčko víc pálit a dálky nepoznaného volají. Nevím jak vy, ale ve mně vždy začátek
prázdnin zarezonuje.
Je mnoho věcí,
které lákají. Více,
či méně bezpečné. Jednu takovou
jsme si nedávno
připomněli v rámci
Zdravého města.
Byl to Den bez tabáku. Protože nedisponujeme takovými
prostředky jako firmy co cigarety vyrábí,
byla naše reklama poněkud skromnější.
I tak jsem byl moc rád, že se k této aktivitě připojila většina restaurací v Dačicích.
Nebudu je všechny vyjmenovávat, protože jich bylo opravdu hodně. Vám všem
milí restauratéři patří díky za podporu
této akce.
Přes drobné upozornění a akce se na
tento zlozvyk dá poukázat a motivovat
ke změně. Nejlépe je nepokoušet osud
a odolnost. Přesto většina lidí ve svém

INFORMACE
Z RADY
A ZE ZASTUPITELSTVA
MĚSTA

životě alespoň zkusila jaké to je zapálit si
cigaretu. U některých se to protáhlo do
celoživotní závislosti. Jako bývalý kuřák
vím, o čem mluvím a kdo zkoušel přestat
s kouřením, ví jaké to je.
V současné době se u dospívajících
zvyšuje konzumace alkoholu a cigaret
a jako trend se jeví stále více klesající věk
prvního užití. Není nic neobvyklého, že
první zkušenost s alkoholem je po desátém roku dítěte. Ne, že by v tom nehráli
roli kamarádi, ale mnohem častěji se jeví
jako zásadní role rodiny. Tedy ne nikdo
cizí. A právě o prázdninách kdy je vše volnější, vždyť máme „dovolenou“, jako by
i pravidla byla volnější. V tom spočívá to
úskalí. Děti se dívají a tzv. okoukávají nás
rodiče, jak se ve svém volnu bavíme a až
přijde čas, začnou opakovat to, co viděly a zažily. Potom už bývá pozdě divit se,
co ta naše mládež dělá. Mnohdy dochází

•

Veškerá usnesení jsou k dispozici na
www.dacice.cz/radnice/samosprava

Rada města
na své 95. schůzi konané 28. 5. 2014
mimo jiné:
• projednala za přítomnosti předsedy
přestupkové komise MěÚ, vrchního
inspektora obvodního oddělení Policie ČR v Dačicích a vrchního strážníka
Městské policie dodržování veřejného
pořádku ve městě
• schválila zprávu o hospodaření Městských lesů Dačice s. r. o. za rok 2013
a rozdělení zisku této společnosti ve
výši Kč 151.766,71
• schválila rozdělení státní finanční podpory ve výši 1 mil. Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014
• schválila rozpočtové opatření č. 8/2014
v těchto objemech: příjmy 2.666,57 tis.
Kč, výdaje 314,00 tis. Kč, financování
-2.352,57 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na snížení
energetické náročnosti objektů MŠ
a ZŠ v Bratrské ulici
• schválila uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí grantu ve
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výši Kč 45.000,- na realizaci projektu
Posílení prezentace turistické nabídky a volnočasových aktivit v Dačicích
a okolí
schválila dohodu o poskytnutí záštity
ministra zemědělství nad akcí Dačická
řežba 2014 a poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 100.000,- na její organizační zajištění
schválila uzavření smlouvy na plynofikaci domu č.p. 209/V s firmou Hron
Dačice s.r.o. za Kč 1.839.000,schválila uzavření smlouvy na opravu oválu na městském stadionu s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. za
Kč 1.272.865,- bez DPH
schválila finanční příspěvek na sraz
rodáků a občanů Hostkovic ve výši
Kč 2.000,-

na své 96. schůzi konané 11. 6. 2014
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 9/2014
v těchto objemech: příjmy 251,88 tis.
Kč, výdaje 251,88 tis. Kč, financování
0,00 tis. Kč
• schválila přijetí účelově vázaného finančního daru ve výši Kč 30.000,- od
společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o., dar
bude využit na spolufinancování dětského hřiště k MŠ v Bílkově
• na základě konkurzního řízení jmenovala Mgr. Bohumila Havlíka do funkce
ředitele Základní školy v Dačicích, ul. B.
Němcové 213, na dobu určitou od 1. 8.
2014 do 31. 7. 2020

i k nabízení alkoholu v domácím prostředí. Znám z praxe, že i rodiče dospívajícímu dítěti nechávali doma cigarety, aby
„nesomroval“ po kamarádech, když mu
je neprodají v trafice.
Proč o takových tématech píšu na začátku prázdnin? Protože jak alkohol, tak
cigarety jsou často podceňovány co do
potenciálních rizik. Tím nás to přirozeně nevede k určité ostražitosti. A znovu
mám potřebu zopakovat, že v tomto
případě jsme to většinou my rodiče, kdo
otevírají dveře a někdy až bránu k těmto
návykovým látkám.
„Černé svědomí je strach, který plení
organismus stejně jako kouření či alkohol.“ Říká Jiří Švejda a je to pravda. I tak
vám milé čtenářky a čtenáři přeji sluníčkové prázdniny naplněné radostí, odpočinkem a bezpečím.
Váš Jan Bartošek, místostarosta

Zastupitelstvo města

na svém 24. zasedání konaném
18. 6. 2014 mimo jiné:
• schválilo závěrečný účet města za
rok 2013; výsledkem hospodaření byl
přebytek ve výši 26.654.861,89 Kč
• schválilo rozpočtové opatření č. 10/
2014 v těchto objemech: příjmy
2.186,21 tis. Kč, výdaje -14.000,00
tis. Kč, financování -16.186,21 tis. Kč;
v rozpočtovém opatření byl promítnut příjem dotací a v přesunech mezi
položkami ve výdajové části bylo reagováno na aktuální vývoj investiční
akce, a to přípravy území Za Školou pro
stavbu rodinných domů
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši
Kč 26.000,00 na obnovu kulturních
památek realizovanou v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014; jedná se opravu
starého zámku čp. 27 a měšťanského
domu čp. 8; na tyto akce bude použit
i příspěvek z Ministerstva kultury ve
výši 1 mil. Kč
• schválilo poskytnutí veřejné finanční
podpory Občanské poradně Jihlava
ve výši Kč 25.000,- za pololetí pro
provoz kontaktního pracoviště v Dačicích. Kancelář bude pro občany
provozována v přízemí budovy DPS
každý čtvrtek od 9:00 do 13:00 h

www.dacice.cz

Zveme vás na historickou veselici, která se letos uskuteční
výhradně u kostela sv. Vavřince. Jakmile zaslechnete bubnů rej,
vězte, že začínáme, bude hej.
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Hazeniíkozla z veze
v neděli 27. července 2014

PROGRAM
14:00 – PRO KOZLA SI JDOU … • DS Tyl zahajuje
14:15 – GRÁL • středověká hudební skupina
15:00 – VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA aneb pravda o Karkulce
pohádka pro děti
16:00 – JAK TO TENKRÁT S KOZLEM BYLO ANEB …
veršované divadlo DS Tyl
16:45 – TURNAJ O RUKU PRINCEZNY
šermířské představení
17:15 – GRÁL • středověká hudební skupina
17:50 – A CO KOZEL? OPRAVDU POLETÍ???
DS Tyl Dačice

A co dál?
- Svět her a hlavolamů
- Vyfoťte se v brnění
u vojenského ležení
- Malý jarmark
- Soutěže pro děti

LÉTO S PÁROU

Jízdní
. řád
. .

sobota 5. 7.
Telč – Dačice
Dačice – Slavonice
Slavonice – Dačice
Dačice – Telč

9.30 – 10.00
10.15 – 10.58
12.09 – 12.51
12.55 – 13.26

Telč – Třešť
Třešť – Kostelec
Kostelec – Třešť
Třešť – Telč

12.40 – 13.18
13.30 – 13.48
14.05 – 14.23
16.30 – 17.07

Telč – Dačice
Dačice – Slavonice
Slavonice – Dačice
Dačice – Telč

9.30 – 10.00
10.15 – 10.58
13.30 – 14.11
14.35 – 15.06

sobota 26. 7.
neděle 17. 8.

sobota 12. 7.
Telč – Třešť
Třešť – Kostelec
Kostelec – Třešť
Třešť – Telč

18.35 – 19.13
19.30 – 19.48
20.05 – 20.23
23.30 – 0.07

Telč – Dačice
Dačice – Slavonice
Slavonice – Dačice
Dačice – Telč

9.30 – 10.00
10.15 – 10.58
12.09 – 12.51
14.35 – 15.06

Telč – Třešť
Třešť – Kostelec
Kostelec – Třešť
Třešť – Telč

12.40 – 13.18
13.30 – 13.48
14.05 –14.23
16.30 – 17.07

sobota 2. 8.
sobota 23. 8.

sobota 19. 7.
Telč – Dačice
Dačice – Slavonice
Slavonice – Dačice
Dačice – Telč

9.30 – 10.00
10.15 – 10.58
12.09 – 12.51
12.55 – 13.26

Telč – Třešť
Třešť – Kostelec
Kostelec – Třešť
Třešť – Telč

12.40 – 13.18
13.30 – 13.48
14.05 – 14.23
16.30 – 17.07

sobota 9. 8.

V rámci parních jízd budou pořádány četné doprovodné kulturní akce
(např. Orchestrijón v Třešti, slavnostní otevření cyklostezky ve Slavonicích, koncerty apod.).
Cestující se dále mohou těšit na celou řadu zajímavých zvýhodnění k zakoupené jízdence.

Změna programu vyhrazena.
Vstup volný.

ZÁMECKÉ SLAVNOSTI 2014
aneb když sever válčil s jihem

akce se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly

5. červencE od 13:00 h
v Českém Rudolci
country

den v doprovodu skupiny DOBRÁ PÁRA
občerstvení

a rybí speciality, na pípě Rudolecké pivo Vladyka
mistr

biče Jiří Martínek
velká

Bubble show
Variété

Beneto - šermířsko divadelní vystoupení
Country

tance - La quadrilla
Velká

bitva o pevnost „Fort morgan“
minizoo,

jízda na ponících
sokolník

nafukovací

skákací svět
pro děti
stánky

s řemeslnými
výrobky
otevřen

zámek
i dokončovaný pivovar
ohňostroj

večerní

zábava
v podání PRESTON

Podrobné a aktuální informace k parním jízdám, navazujícím kulturním akcím,
ceníku a bonusům k jízdenkám naleznete na stránce

www.pokoleji.cz

Chlumecké kulturní léto 2014
7. ročník pivních slavností

5. 7. 2014 od 12:30 h
Program: dechovka Řečická kapela, dětské vystoupení, vystoupení žen, pánské vystoupení,
retro diskotéka DJ Pavla Kasalého
Akce se koná za každého počasí (velkokapacitní stan). Na čepu bude 8 druhů piva,
refresh, nealkoholické pivo, limonáda,
občerstvení (domácí klobásy, grilovaný
steak, párek v rohlíku, …).
Ukázka hasičské techniky. Vstupné 70 Kč

Prázdninové hraní
Pod Lipkami
2. srpna
10:00 - 16:00 h
hudební vystoupení:
Dobrá pára a Kořeni vod Kořena
hry pro děti, malování na obličej
občerstvení
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Chybějící kavárna či čajovna Pronájem nebytových prostor
Zdravé město Dačice uspořádalo v letošním roce historicky poprvé Fórum mládeže, jehož cílem bylo zjistit, co
mladé generaci v našem městě chybí, co by chtěli změnit
či zrealizovat tak, aby byli spokojeni s místem, kde žijí, studují a tráví svůj volný čas.
Jedním z nejvíce zmiňovaných podnětů od
žáků a studentů z místních škol bylo právě zřízení kavárny či čajovny v Dačicích, ve které by
si mohli i mladí lidé zpříjemnit chvíle volného
času a popovídat s kamarády. Poptávku po tomto druhu zařízení slýcháváme nejenom od místních občanů, ale
i od návštěvníků města během turistické sezóny.
Jedná se o podnikatelský záměr, který přímo nepřísluší do
kompetencí samosprávy Města Dačice. Z tohoto důvodu bych
chtěl vyzvat Vás, občany naše města, zda se mezi Vámi nenajde
někdo, kdo by měl zájem a prostory k provozování kavárny či čajovny pro mladé?
Vlastimil Štěpán, starosta

Veřejné projednávání
V úterý 8. července 2014 v 10:00 h proběhne v hlavní budově
Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2
v Českých Budějovicích v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje č. dveří 2.010 veřejné projednání návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. (Oznámení
o zahájení řízení je vyvěšeno na úředních deskách Města Dačice).
Jiří Baštář, vedoucí odboru stavební úřad

Na Jindřichohradecku vymění 21 šoupat,
Dačice mají 15 nových kanalizačních poklopů
Nové hlavní vodovodní uzávěry (šoupata) osadí zaměstnanci vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. ve
městech a obcích na Jindřichohradecku. O jejich výměně rozhodl Dobrovolný svazek obcí Vodovod Landštejn
a týká se Dačic, Slavonic, Nové Bystřice, Starého Města
pod Landštejnem, Malého Pěčína, Cizkrajova a Albeře.
Celkem tu vodohospodáři vymění 21 kusů šoupat za téměř 440 tisíc korun.
„Tato výměna pomůže například při hledání a opravách poruch a s nimi spojenými odstávkami vody. Díky novým šoupatům totiž budeme moci odstavit kratší úsek vodovodního řadu
a tím také snížit počet odběratelů, kteří by mohli být v důsledku
poruchy bez dodávek pitné vody,“ vysvětlila vedoucí provozní
oblasti východ Olga Štíchová.
O výměnách v jednotlivých městech a obcích a případných
omezeních budou obyvatelé včas informováni.
V květnu také vodohospodáři vyměnili patnáct kanalizačních
poklopů v Dačicích. Konkrétně se jednalo o poklopy v ulicích
Hradecká, Göthova, Krajířova a 9. května, které jsou součástí
hlavního silničního tahu mezi Jindřichovým Hradcem a Telčí.
„Na stavu poklopů se podepsala nákladní doprava, která tyto
ulice nadměrně zatěžuje. Proto město rozhodlo o jejich výměně,“ vysvětlil vedoucí provozního střediska Dačicko Richard
Kuba. Na jaře také pokračovala rekonstrukce armaturní šachty
u řeky Dyje, kde pracovníci společnosti ČEVAK demontovali
a měnili šoupata a část potrubí, které slouží k ovládání a odkalení přívodního řadu do vodojemu Dačice.
Lenka Zimmelová,
referentka útvaru marketingu a komunikace ČEVAK a.s.
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Na základě ustanovení § 39, odst. 1., zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, zveřejňuje
město Dačice záměr pronajmout nebytové prostory v Obchodním centru Antonínská čp. 15/II v Dačicích:
kancelář č. 114 o ploše 20,00 m2
kancelář č. 127 o ploše 16,19 m2
kancelář č. 143 o ploše 21,28 m2
místnost č. 128 o ploše 16,43 m2
(místnost č. 128 je vhodná pro kadeřnictví,
pedikúru, masáže, atd.)
včetně společně užívané chodby, kuchyňky, schodiště
a sociálního zařízení.
Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky a připomínky,
a to písemně odboru správy budov nebo prostřednictvím podatelny Městského úřadu Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13
Dačice.
Informace podají pracovníci odboru správy budov MěÚ
v Dačicích, Krajířova 27/I, v kancelářích č. 108, 109, nebo na tel.
č. 384 401 234, 384 401 235.

Jednostranné zvýšení nájemného
v sociálních bytech v domě 305/I
Vedení města spolu s Radou města Dačice se rozhodly v roce
2014 nezvyšovat nájem v sociálních bytech domu 305/I ul. Bratrská v Dačicích o míru inflace, která za rok 2013 byla 1,4%. Nájemné v těchto bytech bude i nadále ve výši 47,01 Kč/m2 podlahové plochy bytu.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

Soutěžíme o titul
Informační centrum roku
Infocentrum Dačice se i v letošním roce bude snažit
o co nejlepší umístění v soutěži „Informační centrum
2014“, kterou vyhlašuje Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s VLP, a.s. a agenturou CzechTourism.
Naše dačické „íčko“ se stalo krajským vítězem
soutěže popularity turistických informačních
center v roce 2011. Máme tedy na co navazovat
a rádi bychom i letos obstáli se ctí. Pokud jste
s naší prací spokojeni a fandíte nám, budeme
rádi, když nás v soutěži podpoříte a dáte nám svůj hlas.
Na webových stránkách www.denik.cz/infocentra/ je vytvořena speciální internetová příloha. Ve které můžou návštěvníci
hlasovat pro své oblíbené infocentrum. Z důvodu ochrany soutěže bude umožněno hlasovat pouze jednou z jedné IP adresy.
Po dobu soutěže budou na stránkách průběžně umisťovány aktuální informace o letošní turistické sezoně, o činnosti jednotlivých informačních center a další zajímavosti z regionů ČR.
První tři turistická informační centra (TIC) v každém kraji
s nejvyšším počtem platných hlasů budou posouzena mystery
shopingem (utajenou návštěvou). Návštěva ověří kvalitu poskytovaných služeb turistických informačních center. Soutěž bude
ukončena 31. července.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
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Co bylo, je a bude...?
Dačice
• Pokračují práce na započatých akcích jako přístavba Domu
s pečovatelskou službou či snížení energetické náročnosti
budov MŠ a ZŠ Bratrská ul. Na akci Snížení energetické náročnosti budov MŠ a ZŠ Bratrská ul. byla získána dotace ve výši
80 % způsobilých nákladů z rozpočtu Evropské unie a Státního fondu životního prostředí.
• V polovině měsíce června započaly práce na modernizaci
technologie na čistírně odpadních vod v Toužíně. Akce bude
probíhat až do poloviny roku 2015 a jejím cílem je uzpůsobit
technologie čistírny tak, aby odpovídaly platným normám.
• Do rozpočtu města byla zařazena akce „Odpočinková zóna
v Neulingerově ulici“. Požadavek na využití volné plochy vzešel z fóra Zdravého města. V lokalitě bude vysázena zeleň,
osazeny lavičky a dětské herní prvky. Předpokládaný termín
realizace: srpen 2014.
• Byl vybrán zhotovitel rekonstrukce oválu na Městském stadionu v Dačicích. Komplexní oprava atletického oválu bude
probíhat v období letních prázdnin.
• Probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce ZTV Za Školou.
Dlouho očekávaná lokalita pro výstavbu rodinných domů by
tak měla být připravována od podzimu tohoto roku a dokončena do poloviny roku příštího. V lokalitě vznikne 34 parcel
pro výstavbu rodinných domů. Případní zájemci se mohou
předběžně registrovat na e-mailu: majetek@dacice.cz nebo na
tel. 384 401 227 nebo 384 401 288. Registrovaným zájemcům
bude při započetí prodeje parcel zaslána informace s podrobnostmi prodeje.
• Do rozpočtu města bylo zařazeno rozšíření skateparku ve Vápovské ulici o nový prvek. Po konzultacích s uživateli byla vybrána minirampa. Po jejím osazení bude skatepark oplocen.
• Probíhá příprava investičních akcí zařazených do rozpočtu
města. V měsíci červnu proběhla výběrová řízení na zhotovitele projektové dokumentace na zřízení in-line dráhy v Dačicích, zateplení bytového domu U Nemocnice 86/II v Dačicích,
zateplení mezonetových bytů v bytovém domě na Nivách.

Místní části
Bílkov
• Dne 1. 6. 2014, u příležitosti Dne dětí, bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště v areálu MŠ v Bílkově. Hřiště bylo vybudováno za finanční podpory společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o.
a bude sloužit dětem z MŠ v době jejího provozu, a veřejnosti
mimo provoz MŠ.

Borek
• Probíhá povolovací řízení pro osazení dopravního odrazného
zrcadla v zatáčce v horní části obce.

Hradišťko
• Do rozpočtu města bylo zařazeno rozšíření veřejného osvětlení. V současné době probíhá povolovací řízení.

Malý Pěčín
• Dále pokračují práce na zateplení sociálního zařízení v budo-

vě občanské komise.

Prostřední Vydří
• Byly dodány úklidové prostředky pro budovu občanské komise.
• V měsíci červenci předpokládáme osazení basketbalového
koše na návsi.

Toužín
• Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikací v místní části Toužín.
V měsíci červnu proběhlo statické posouzení všech mostních
konstrukcí na komunikacích ve vlastnictví města Dačice. Byla
vypracována zpráva, na základě které budou postupně realizovány navržené opravy.
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Údržba zeleně
Počasí nám letos přeje. Slunečné dny přerušené občasným deštěm svědčí městské zeleni, která roste přímo před
očima. Možná právě proto se v posledních dnech opakují
dotazy týkající se její údržby. Rozhodli jsme se proto podat
komplexní informaci o tom, jakým způsobem probíhá údržba městské zeleně v Dačicích a místních částech.
V Dačicích, Bílkově, Borku, Chlumci,
Lipolci, Prostředním Vydří, Toužíně a Velkém Pěčíně je hlavním partnerem města
pro údržbu městské zeleně společnost
Technické služby Dačice s.r.o., která provádí údržbu na základě uzavřené smlouvy
o dílo na ten který rok. Technické služby
sečením udržují 26,6 ha zelených ploch
rozdělených na tři četnosti sečení, stříháním udržují 1000 m živých plotů, 245 javorů (součást silničních stromořadí). Další práce spočívají v údržbě
záhonů, keřů a stromů na pozemcích města Dačic. Převážná většina ploch, mimo centra města, kde je četnost sečení nastavena
na 10x za sezónu, a okrajových ploch sečených cepákem, kde je
četnost sečení nastavena na 2x za sezónu, je sečena 3x za sezónu.
V místních částech D. Němčice a M. Pěčín byla údržba veřejné
zeleně, konkrétně seč travnatých ploch, svěřena místním Sborům
dobrovolných hasičů, kteří tímto způsobem získávají prostředky
na svou činnost. V Hostkovicích se pak o tuto činnost dělí Sbor
dobrovolných hasičů a Červený kříž. Ostatní údržbu zeleně, jako
údržbu keřů, živých plotů a stromů provádí společnost Technické
služby Dačice s.r.o.
Plochy veřejné zeleně v místní části Hradišťko a malá část
v místní části Velký Pěčín jsou udržovány 3x za sezónu fyzickými
osobami, místními obyvateli, na základě smluv o dílo.
Případné dotazy, podněty či připomínky k údržbě veřejné zeleně směřujte na Městský úřad Dačice, odbor správy majetku,
email: majetek@dacice.cz nebo tel. 384 401 227. Děkujeme.
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku
--- inzerce ---
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Systém pomoci v hmotné nouzi
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Pomoc v hmotné nouzi

• Je formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb, za předpokladu, že každá osoba, která
pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě
se práci vyhýbá.
• Osobou v hmotné nouzi je osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry
neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy
nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků
a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak
svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.
• Osobou v hmotné nouzi není osoba, která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, která
není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci
uchazečů o zaměstnání, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat
krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání, které nevznikl nárok na nemocenské
nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila
pracovní neschopnost úmyslně, která je osobou samostat-

ně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených
nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se
nepřihlásila k nemocenskému pojištění, které za neplnění
povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným
plněním povinné školní docházky byla uložena sankce, která
nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí
svobody nebo byla vzata do vazby.
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek na živobytí
Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje
příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí je
stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Po stanovení živobytí rodiny se
jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí
od částek existenčního a životního minima.
Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou
přiměřené náklady na bydlení... pokračování v příštím čísle
Lada Nejedlá, sociální pracovnice

Historický úspěch dačických mažoretek
31. 5. - 1. 6. 2014 se dačické mažoretky zúčastnily finále Mistrovství České republiky mažoretek v Jaroměři. Do náročných finálových bojů postoupily všechny skupiny přes Region cup v Kladně a Mistrovství Čech v Hradci Králové.

autor fota: F. Podhrázský, Studená

V nejobtížnější a nejprestižnější seniorské kategorii (děvčata
ve věku 15 a více let) vybojovaly mažoretky DM studia Dačice
1. místo a právem jim patří titul MISTRYNĚ ČR za rok 2014. Tato
skupina dosáhla nejvyššího počtu bodů v součtu za disciplíny pochodové defilé a pódiová skladba a zároveň nejvyššího
počtu bodů ze všech zúčastněných skupin napříč věkovými
kategoriemi. Minulý rok, ještě v juniorské kategorii, získala tato
úspěšná skupina titul II. vicemistryně ČR v mažoretkovém sportu a na mistrovství světa v celosvětové konkurenci se umístila
na krásném IV. místě. Díky náročným tréninkům a pečlivé přípravě pod vedením choreografky a trenérky Nikoly Krebsové
a trenérky Dany Rychlíkové zvládla děvčata náročný přechod
do královské kategorie doslova na jedničku.
Skupina kadetek (8 – 11 let) měla před sebou také velice těžký
úkol – v nejpočetněji obsazené kategorii dosáhnout co nejlepšího umístění. Naše kadetky neuvěřitelným způsobem zabojovaly a ve velké konkurenci dalších souborů z celé České republiky
získaly nádherné 3. místo a samozřejmě titul II. VICEMISTRYNĚ
ČR. K tomuto velkému úspěchu děvčata dovedly choreografka
a trenérka Zuzana Kuchtová a trenérka Soňa Nováková.
V kategorii děti (4 - 7 let) získaly nejmenší dačické mažoretky
1. místo a titul MISTRYNĚ ČR. Děvčátka byla na takto náročné
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a postupové soutěži poprvé a svým soupeřkám ukázala, že je
s nimi rozhodně potřeba počítat do budoucna. Choreografka
a trenérka Aneta Novotná a trenérka Ilona Novotná na ně mohou být opravdu pyšné.
Velké poděkování patří Městu Dačice a všem sponzorům. Nelze zapomenout ani na DDM Dačice, který děvčatům částečně
poskytuje zázemí. A bez rodičů našich mažoretek i jejich velké
podpory by cesta k úspěchům byla velice obtížná. Děkujeme
vám všem.
Na základě dosažených výsledků byly týmy kadetek a seniorek nominovány na MAJORRETESPORT WORLD CHAMPIONSHIP
v chorvatském Poreči 28. 8. - 31. 8. 2014. Protože je DM studio
mažoretky Dačice pouze neziskovou organizací, rády bychom
touto cestou požádaly o podporu potencionální sponzory, aby
pomohli financovat tuto finančně náročnou akci, na které budou děvčata reprezentovat naše krásné město a také Českou
republiku. V případě zájmu je možné obrátit se na paní Danu
Rychlíkovou (tel. 723 564 903), tajemníka občanského sdružení
DM studia Dačice.
Nikola Krebsová, DM studio a DDM Dačice

autor fota: F. Podhrázský, Studená
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Všude kolem panenky
Tak takový můžete mít pocit, když vstoupíte na hlavní letní výstavu v dačickém muzeu, kterou jsme nazvali „Holčičí sen, klukům vstup povolen“. Ale nejen panenky, ale také pokojíčky, nádobíčka, kufříky pro panenky s celou výbavičkou, mimina, krámek, vyšívání, stará školní třída i s lavicemi, tabulí, paní řídící, žačkami, penály, počítadly, malými
housličkami, sešítky na lavicích; dále kočárky pro panenky, káča, kostky, hasičské auto, náklaďák, cínoví vojáčci, ale
i maličký parní stroj, medvídci, prostě, nač si vzpomenete.
Tak to vše sbírá paní
Jaroslava Zborníková a
vystavuje nás v Dačicích.
Bez nadsázky se dá říci,
že takovou kolekci jsme
v muzeu ještě nevystavovali. Tak pokud máte
chuť se vrátit do dětství,
zavzpomínat a nebo se
jen pokochat tím, co se
vše dalo pro radost dětí
vyrobit, přijďte se podívat.
Nejstarší vystavená panenka je z roku 1844, řada dalších je
z konce 19. a počátku 20. století a další panenky a hračky zasahují
do doby, kterou již většinou (někteří) pamatujeme. Na vystavených panenkách určitě oceníte velký cit pro detail, vypracovanost
oděvu, paruk, výzdobu šatů. Většina jich pochází z Německa, které bylo velmocí ve výrobě panenek, dále z Francie, Itálie i od nás.
Historie panenky sahá až k samým počátkům naší civilizace.
Nejstarší dochovaná panenka, která sloužila jako dětská hračka,
pochází z Mezopotámie a byla vyrobená z alabastru. Ve starém
Egyptě byla panenka z pádla užívána již v době 2000 př. n. l.
A panenka již s pohyblivými končetinami, a často velmi detailně
a výtvarně zpracovaná, se objevuje v době okolo 200 let př. n. l.
Sběratelka Jaroslava Zborníková z Příbrami není profesionální
restaurátorkou, ale přesto jí pod rukama prošly již desítky panenek, kterým ušije šaty, vyrobí paruku nebo dodá chybějící část
těla. Kolik panenek již spravila, těžko spočítá, ani neví, kolik jich
přesně má. Před cca 40 lety začala se sbíráním panenek a poz-

ději i hraček. Svou první panenku objevila na zbořeništi starých
domů na Březových Horách v Příbrami. Šla okolo a uviděla starou
rozbitou panenku. Dala ji dohromady a nyní je v její výstavní kolekci vedle řady dalších. Další její panenka byla ze skládky z Kosovy Hory. Poté si již začala dávat inzeráty na koupi staré panenky
a lidé se jí začali ozývat. Jezdila si pro ně, kupovala je a trpělivě
opravovala. Ve své sbírce má převážně panenky německé, dále
francouzské, italské a české.
Jako dílna jí slouží vlastní kuchyně. Říká, že opravování je její
velká vášeň. Každá oprava zabere určitý čas. Ne vždy má po ruce
potřebný materiál. Paruky ji naučil dělat její otec – holič, který vyráběl vlásenky pro divadlo a film, dodnes používá jeho vybavení. Šaty se naučila šít sama. V dnešní době je pro ni těžké sehnat
odpovídající materiál na výrobu šatiček či rovnou staré, dobové
oblečení. Šaty musí totiž být přesné a zároveň hezké.
Z počátku látky a oblečení kupovala po bazarech, nyní jí spíše vypomáhají kamarádky, které jí věnují oblečení nebo jí občas
něco dají i jejich babičky, dívá se i po burzách. Má k dispozici pár
knih, podle kterých šatičky šije. Oblečení většinou šije v ruce tak,
jak se to dělávalo před léty. Ve své sbírce má nejstarší panenku
z roku 1844 a mezi ty nejmladší patří její vlastní panenka někdy
z roku 1940. Kromě panenek a hraček sbírá také alba francouzských panenek a knihy a staré fotografie s panenkami.
Do bytu se jí panenky nevejdou, a tak putují celý rok po výstavách na hradech a zámcích po celé republice. Přinášejí radost
dětem i dospělým.
Výstava je otevřena do 31. srpna denně kromě pondělí
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h.
Marie Kučerová, ředitelka muzea

Dětská ordinace MUDr. Jiřina Parmová oznamuje
od 1. 7. 2O14 změnu ordinační doby ve středu

EKOLIKVIDACE VOZIDEL
Nabízíme ekolikvidaci jak pojízdných aut, tak autovraků
a jejich odvoz, zdarma potvrzení o ekolikvidaci vozidla.
Navíc Vám zaplatíme 500 - 2.000 Kč na ruku.

Tel.: 776 694 194
--- inzerce ---

Slavonice, tel: 384 409 213

Dačice, tel: 384 358 273

po 7:30-10:30, obj. od 9:00

po 11:00-14:00, obj. od 12:30

út

11:30-13:00, 14:00-18:00
obj. od 14:00

út

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

st

11:30-14:00, obj. od 12:30

st

8:00-11:00, obj. od 9:30

čt

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

čt

10:00-13:00, 14:00-17:00
obj. od 14:00

pá

11:00-14:00. obj. od 12:30

pá 7:30-10:30, obj. od 9:00

Změna ordinační doby oční ambulance, Havlíčkovo nám. 84/I

Po, St

od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014 (letní prázdniny)
6:00 – 11:00, 12:00 – 14:30 Út, Čt, Pá
6:00 – 11:00
Dovolená: 7. - 18. července, 8. - 22. srpna

KOUPÍM

--- inzerce ---

pole, lesy, pastviny
Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel: 602 445 344
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Co je nového na Základní škole Komenského
Tvoříme a jde nám to
Úspěchy v celostátní výtvarné
soutěži Mé toulky za zvěří 2014
V již 11. ročníku celostátní soutěže
výtvarných prací Mé toulky za zvěří uspěli
naši žáci v republikovém kole. 2. kategorie: 10. místo K. Morávková, 3. kategorie:
1. místo J. Kamiš, 9. místo B. Gulánová,
10. místo E. Brunnerová, 4. kategorie:
4. místo V. Bartošek, 6. místo L. Vašnovská,
7. místo Y. Lovětínská

Výtvarná soutěž - LESY A PŘÍRODA
KOLEM NÁS
Ve 4. ročníku výtvarné soutěže Lesy
a příroda kolem nás se do kreslení
a malování s chutí pustilo 40 žáků. Do
konce dubna mohli všichni čtenáři hlasovat pro svého favorita. 6 NEJ obrázků
putovalo do Č. Budějovic do Jihočeské
vědecké knihovny, kde proběhlo konečné hodnocení odbornou porotou.
Blahopřejeme k umístění: G. Čeloudové k 3.
místu ve 4. kategorii, N. Novotné k 2. místu
ve 3. kategorii, Z. Prokůpkové k 1. místu ve
3. kategorii. Vítěze a jejich práce si můžete
prohlédnou na www.zsdacice.eu.

Sportujeme a daří se nám
13. ročník atletické soutěže O malý
štít města Dačice
V atletické soutěži pro první stupeň
O malý štít města Dačice, které se letos zúčastnilo 9 škol, obsadil náš tým
pěkné 4. místo. Naši chlapci vybojovali ve své kategorii 3. místo, dívky 5.
Z jednotlivců se nejvíce dařilo T. Hlavovi
(1. v dálce, 3. na 60 m) a J. Šťastné (3. v
dálce).

v Pohádkové říši.
Prvňáčci navštívili Jaroměřice. V zámku
žáci viděli divadelní kostýmy, některé si
mohli i vyzkoušet. Následovala prohlídka
loutek, divadelních kulis a zhlédnutí pohádky O Otesánkovi.

Rozdáváme radost
Koncem května navštívily předškolní
třídy z dačických mateřských škol
prvňáčky v Bratrské. Budoucí školáci se
přišli podívat, co se žáci za rok naučili,
vyzkoušeli si aktovku, interaktivní tabuli aj. Na konci obdrželi malý dárek,
který vyrobily děti naší ZŠ. Tak v září na
viděnou!
Deváťáci, kteří nás zanedlouho opustí, si připravili pro své mladší kamarády
z prvního stupně velmi pěkné oslavy
Dne dětí. Různé hry a soutěže doplnili pohybovými a výtvarnými aktivitami
– na konci se sladkou odměnou. Všem
organizátorům děkujeme.
Oslavy Dne dětí proběhly také ve
školní družině, která si udělala zábavné
odpoledne na zahradě. Každý soutěžící
obdržel sladkou odměnu a balonek.
Ve čtvrtek 22. května se školou nesly
tóny písniček i odpoledne. Děti ze
Zpěváčku – hudebního kroužku a IV. B
třídy si pozvaly své rodiče a prarodiče,
aby jim ukázaly, co vše se za rok v kroužku
naučily. Písničky, tanečky a pohádka
O krabičkovém království, v podání dětí,
byly příjemným dárečkem pro všechny.

Procházka pohádkou

Atletický trojboj
Na atletickém trojboji žáků 1. stupně
v J. Hradci vybojovalo naše družstvo mezi
11 zúčastněnými školami krásné 5. místo.
V jednotlivcích byl nejúspěšnější T. Hlava,
který získal 3. místo v kategorii starších
chlapců. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Nastala doba exkurzí, nabízíme malou ochutnávku
Deváťáci se v úterý 27. května zúčastnili
exkurze do Prahy. Navštívili Pražský hrad,
Poslaneckou sněmovnu, prohlédli si Malostranské náměstí, prošli přes Karlův
most na náplavku. Tam se nalodili na parník, kterým hodinu proplouvali po Vltavě
a viděli Národní divadlo, Tančící dům,
Vyšehrad atd. Následovalo Staroměstské
náměstí. Návštěvu stověžatého města
nad Vltavou ukončili na Václavském
náměstí.
Druháčci se vypravili do Kamenice nad
Lipou. Čekaly je tam pohádkové bytosti
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Letošní 11. ročník oslav Dne dětí byl
pro nás opravdu adrenalinová záležitost.
Když jsme v pátek odpoledne stěhovali
vše potřebné do parku - opravdu jsme
nevěřili, že to v sobotu dopoledne nepovezeme zpět do školy. Ale naštěstí
se předpověď počasí naplnila a my si
to mohli opravdu užít. Příjemné počasí,
kvetoucí park, nadšené děti, spokojené rodiny - naše odměna za náročné
přípravy na Procházku pohádkou. I letos jsme do zámeckého parku nalákali
více jak 1000 návštěvníků, z toho 409
soutěžících dětí. Přichystali jsme novinky - Polámal se mraveneček, Dračí

sluj, Macha a Šebestovou, Římské vojáky.
Vsadili jsme také na klasiku Čertice, Vodníky, Budulínka, Perníkovou chaloupku, Čarodějnice, Koblížka a Klauny.
Tradičně s námi spolupracovali naši rodinní příslušníci, přátelé, paní učitelky
z MŠ, členky Tyláčku - děkujeme za pomoc. I letos přijela Ing. Zdeňka Koutná
se svými koníky - děkujeme. Příjemnou
součástí se stal skákací hrad. Děkujeme
všem našim sponzorům, přátelům, kteří
nás každoročně podporují. Těšíme se na
další ročník.
Školní rok 2013/14 brzy skončí –
užijeme si školní výlety, uzavřeme klasifikaci, vyměníme učebnice, předáme
vysvědčení, rozloučíme se s vycházejícími žáky a vyrazíme na prázdniny.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme
se ve školním roce 2014/15!!!
Eva Macků, ředitelka školy

Novinky ze ZŠ Neulingerova

Přespolní běh J. Hradec
Dne 2. 6. se žáci naší školy zúčastnili soutěže „Přespolní běh“ v J. Hradci. Přesto, že
našich reprezentantů byla malá skupinka,
dokázali se prosadit v početné konkurenci
ostatních škol a získali velmi pěkná umístění. V běhu na 2000 m získala D. Bučková
1. místo a M. Lojková 2. místo. Hoši soutěžili v běhu na 2500 m. B. Škárka obsadil
4. místo a M. Pitro 6. místo.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.
Výlet do Telče
Na výlet do Telče vyrazily ve středu
11. června děti ze speciální třídy a z nižších
ročníků praktické školy. Jelo se vláčkem
i autobusem, počasí bylo slunečné a nálada výborná. Viděli jsme nádherné kostýmy ze známých pohádek a filmů, které se
v Telči natáčeli. Nenechali jsme si ujít ani
telčský dům plný skřítků a jeho tajemné
podzemí. A zmrzlina byla také báječná.
Koupání na školní zahradě
Červen nás letními teplotami nijak nezaskočil, protože máme možnost koupání
na školní zahradě. Prostorný bazén nám
umožnil zahrát si a osvěžit se ještě dřív než
vyrazíme o prázdninách k rybníkům a na
koupaliště.
Všem našim příznivcům přejeme krásné
léto.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Poděkování
29. a 30. května oslavili žáci naší školy
a děti mateřských škol Den dětí. Radost
jim určitě udělala nejen pohádka Popelka, ale také řada her a soutěží, které si
pro své mladší kamarády připravili žáci
8. a 9. tříd. Výkony soutěžících jsme mohli
odměnit různými cenami, které dětem věnovali: Cukrárna paní Marie Tiché, Centropen Dačice, Zemos Dačice a firma Beránek.
Všem jmenovaným sponzorům, kteří přispěli ať již drobnými dárky, upomínkovými
předměty, či finančně, chceme touto cestou poděkovat.
Velký dík za dlouholeté sponzorování
soutěží v psaní na klávesnici patří také Lékárně paní Neužilové a firmě Biofarm Zuda.
Fotodokumentaci z oslav Dne dětí najdete
na našich internetových stránkách.
Alena Benešová

Dačický datel 2014, soutěž v psaní
na klávesnici, má své vítěze

V soutěži žáků ZŠ zvítězila L. Riedlingová, v soutěži studentů SŠ E. Krýzová, která
se stala i absolutní vítězkou. Nejmladším
účastníkem byl J. Poledník, žák 4. třídy.
Ke dni 15. 6. 2014 bodovalo v soutěži Dačický datel celkem 81 soutěžících (38 žáků
ZŠ a 43 žáků SŠ).
Výkony všech soutěžících jsou také součástí celostátní výsledkové listiny meziškolní soutěže ZAV (https://admin.zav.cz/
summary/houbar/C1/).
Přestože soutěžící byli jen ze 2 škol (ZŠ
Dačice, B. Němcové a Obchodní akademie J. Hradec), jejich výkony jsou na vysoké úrovni: Lenka Riedlingová je mezi žáky
ZŠ na 3. místě v republice, její sestra Hana
na 6., T. Kupcová na 8. místě a D. Štolbová
je 10. Mezi žáky 7. tříd je Lenka dokonce
1. a Hanka 2., J. Poledník boduje mezi žáky
4. tříd v ČR jako jediný.
Úspěšným soutěžícím věnovalo ceny
Město Dačice a Občanské sdružení při ZŠ
Dačice, ul. B. Němcové, za což oběma sponzorům velice děkujeme. O soutěži si můžete přečíst také na stránkách naší školy.
Alena Pízová

Na návštěvě u hasičského záchraného sboru
Za moc pěkné povídání o své namáhavé a nebezpečné práci děkují děti z prvních a druhých tříd profesionálním dačickým požárníkům. Měli jsme možnost
prohlédnout si stroje i vybavení, podívat
se, jak se slaňuje na cvičné věži a vyzkoušet si sílu vody při hašení. Pan Švec, pan
Ferdan a pan Macek odvedli profesionál-

ní práci. Děkujeme.
Alena Benešová

Osmáci a deváťáci v Poslanecké sněmovně
22. května jsme s žáky 8. a 9. ročníku
zavítali do našeho hlavního města, abychom na pozvání jejího místopředsedy
Ing. Jana Bartoška navštívili Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR.
Naše exkurze začala v informačním
centru na Malostranském náměstí, kde
naši žáci zhlédli krátký dokument o práci
poslance. Poté jsme se již vydali do hlavní budovy parlamentu – Thunovského
paláce. Nejdříve jsme museli projít bezpečnostním rámem a pak jsme již za doprovodu pana místopředsedy zamířili do
jednacího sálu sněmovny. Žákům bylo
dovoleno zasednout do křesel, na kterých při jednání sedí jednotliví členové
sněmovny.
Nakonec jsme navštívili samotnou kancelář pana místopředsedy.
Zbytek času jsme využili k procházce
historickým centrem Prahy.
Bohumil Šuhaj, Helena Tříletá
a Jana Váňová

Hurá do Prahy za Spejblem a Hurvínkem
Někteří žáci čtvrtých a pátých tříd oslavili Den dětí v Praze. Navštívili představení v Divadle Spejbla a Hurvínka.
V divadle naše škola obsadila první tři
řady, takže žáci zhlédli celé představení
zblízka. Šlo o pohádkový příběh prokládaný písničkami.
Žákům se tento výlet líbil, domů si přivezli zážitky z Prahy i z autobusu, neboť
i tam panovala veselá nálada. Většina
bude na tento den dlouho vzpomínat.
Třídní učitelky 4. a 5. tříd

Nová rychlobruslařská naděje
Mile nás překvapilo zjištění, že máme
na naší škole rychlobruslařskou naději.
Naše žákyně Markéta Němcová se totiž intenzivně připravuje pod vedením
trenérky Věry Břímkové v rychlobruslařském oddílu ve Žďáru nad Sázavou.
Markéta se mimo jiné účastnila
8. června ve Žďáru nad Sázavou závodů „OLYMPIC HOPES - VISEGRAD CUP
2014“ – SOUTĚŽ OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ
a „Open LETNÍ ČESKÝ ŠAMPIONÁT
V RYCHLOBRUSLENÍ“ (zúčastnila se také
Martina Sáblíková a šéftrenér české rychlobruslařské reprezentace Petr Novák).
Jsme moc rádi, že můžeme Markétě
blahopřát k zisku 9. a 14. místa ve víceboji
a přejeme jí hodně dalších sportovních
úspěchů.
Bohumil Havlík

O malý štít města Dačice
10. června se naši malí sportovci zúčastnili atletických závodů na stadionu. Na
stupně vítězů sice nedosáhli, ale mnozí
ze závodníků se umístili jako čtvrtí, což
je krásný výsledek. Byli to K. Cigaleová
v hodu míčkem, J. Poledník v běhu na 800
m, J. Hurťák ve skoku dalekém, M. Haruda
v hodu kriketovým míčkem a i obě štafety.
V celkovém hodnocení obsadili páté místo
s menší ztrátou na čtvrtou školu Komenského. Sportovcům blahopřejeme k dosaženým výkonům, neboť závodit v takovém
horkém počasí byl výkon, a děkujeme jim
za skvělou reprezentaci naší školy.
Marie Urbánková

Na exkurzi v PKD a Centropenu
Na závěr školního roku se mohli naši
žáci 1. ročníku díky pozvání pana J. Pšenčíka podívat do provozů firmy PKD, s.r.o.
Následně bylo všem žákům 1. stupně
umožněno navštívit také Centropen, a.s.
Dětem se na exkurzích moc líbilo a třeba
se podařilo do některých malých hlaviček
zasít semínko zájmu o techniku.

Projekt „Sportujeme s Boženou“
24. dubna proběhlo za účasti generálního ředitele a. s. J. Vystrčila a dalších
vedoucích pracovníků podniku posouzení všech předložených žádostí o grant
TRW–DAS a.s. Výběrová komise zařadila
mezi podpořené projekty také náš projekt „Sportujeme s Boženou“, v jehož
rámci bylo naší škole poskytnuto 12 500
Kč. Tuto částku jsme použili na nákup
sportovního vybavení (např. dopadová
plocha na skok vysoký), které budou naši
žáci používat nejen v hodinách tělesné
výchovy, ale i ve sportovních kroužcích.
Za finanční podporu velmi děkujeme.
Bohumil Havlík

9

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 7/2014

Zprávy z Gymnázia Dačice
Maturitní zkoušky 2014
Letošní maturitní zkoušky na naší škole
jsou již minulostí. Přihlásilo se k nim dvacet maturantů a maturantek 4. ročníku
čtyřletého gymnázia a dvacet jedna jejich
spolužáků z paralelní třídy oktávy osmiletého gymnázia, tedy celkem čtyřicet jedna adeptů zkoušky z dospělosti, jak jsme
zvyklí maturitu nazývat.
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se na naší škole konaly ve
dnech 2. – 7. května. Všichni maturanti
v průběhu tohoto období absolvovali písemnou práci a didaktický test z českého
jazyka a literatury. Pak se jejich cesty rozcházely. Ti, kteří si jako předmět druhé
povinné zkoušky společné části vybrali
matematiku, řešili pouze úlohy didaktického testu z tohoto předmětu a tím
pro ně písemná část maturitní zkoušky
skončila. Většina však byla těch, kteří si
jako předmět druhé zkoušky společné
části zvolili cizí jazyk, anglický nebo německý. A z těchto předmětů konali jednak didaktické testy, jejichž součástí byl
i poslechový subtest, jednak písemnou
práci, kterou na rozdíl od písemné práce
z českého jazyka nehodnotili vyučující naší školy, nýbrž pro CERMAT
pracující učitelé jiných škol. Před zahájením ústních zkoušek jsme měli k dispozici výsledky všech zkoušek písemných.
S výjimkou jednoho didaktického testu
z anglického jazyka byli všichni naši maturanti úspěšní, většina z nich si navíc

připravila výbornou výchozí pozici pro
ústní zkoušky. Ty se konaly v obou třídách
ve dnech 19. – 21. května. Maturovalo se
z českého jazyka a z cizích jazyků v rámci
společné (státní) části maturitní zkoušky, dále pak z předmětů cizí jazyk (opět
anglický nebo německý), společenské
vědy, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie a hudební nebo výtvarná výchova,
z nichž si každý z maturantů vybral dva,
v rámci profilové (školní) části maturitní zkoušky. A jak to vše dopadlo? Ústní
zkoušky vykonali úspěšně všichni žáci
4. ročníku i oktávy. Ve 4. ročníku jsme napočítali pětkrát prospěch s vyznamenáním, v oktávě dokonce dvanáctkrát.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo v úterý 27. května odpoledne v koncertním sále ZUŠ v Dačicích.
Naši letošní abiturienti a abiturientky zvýšili počet absolventů školy na 2077. Chystají se ve všech případech pokračovat
v dalším vzdělávání na vysokých či vyšších
školách. Jejich další cesty budeme sledovat a tradičně v podzimním období budeme informovat o tom, jak se jim jejich
představy a plány podařilo realizovat.
Štáby naší školní internetové televize
G-one pořizovaly záběry z celého průběhu ústních maturit a také nechyběly při
předávání maturitních vysvědčení. Výsledek jejich práce můžete vidět na stránkách www.gymn-dacice.cz nebo www.gone.tv.
Aleš Morávek, ředitel školy

Ty můj kraji!
,,Ty můj kraji! Jsi tam, kde Vysočina nabírá dech a pole skládají slib chudoby.“
Takto poeticky popisuje František Halas
ve svém textu Já se tam vrátím oblast na
pomezí střední Moravy a Českomoravské
vrchoviny. Zmíněnou malebnou oblast
jsme měli možnost navštívit i my. Pokud
nepočítáme Moravský kras, zavítali jsme
do tří zřejmě nejzajímavějších míst této
oblasti – města Boskovice, vesničky Rudka a do městečka Kunštát.
V Boskovicích je k vidění židovská čtvrť,
tamní empírový zámek a také místní náměstíčko. U vesnice Rudka se nachází Jeskyně blanických rytířů. Tamní mecenáš
F. Burian společně se známým českým sochařem S. Rolínkem pojal ve 20. století velkolepý plán, na jehož konci mělo být místo, jež by bylo symbolem české státnosti.
I přesto, že se jim dílo nepodařilo dokončit, stojí uvedené místo jistě za zhlédnutí.
Samotná jeskyně i torzo sochy T. G. Masaryka, jež byla z ideologických důvodů
zničena nacisty, působí na mysl i srdce
českého občana.
Chtěl bych poděkovat panu učiteli
Krátkému a paní učitelce Nevrklové, že
nám umožnili podívat se do malebných
míst střední Moravy. Učit se o věcech ve
škole, a podívat se na ně zblízka, jsou dva
diametrálně odlišné pojmy. Díky za exkurze, jako byla tato.
Vojtěch Krajíček,
sexta

Knihovna o prázdninách 2014
Knihovnice městské knihovny přejí všem krásnou letní dobu a oznamují, že knihovna bude i během letních měsíců
otevřena beze změn, tzn.: v pondělí, ve středu, ve čtvrtek 8:00 – 11:00 h a 12:00 – 17:00 h, a v pátek 8:00 – 11:00 h a 12:00
– 16:00 h. Pouze sobotní provoz přes léto nebude a bude opět zahájen v září.
Stále nakupujeme nové knížky. Jejich
seznam najdete na webových stránkách
knihovny www.mkdac.cz. Zde se také
můžete brouzdat klasickým katalogem
knih či moderním katalogem, kterému
dali jeho tvůrci ohnivé jméno Carmen. Seznam všech našich knížek si také můžete stáhnout z webu do
svého mobilu či tabletu pomocí jednoduché aplikace Smartkatalog. Většina z nás sáhne v souvislosti s dovolenou po knížce.
Komu se nechce tahat s sebou knihy papírové, nabízíme možnost půjčit si v knihovně na jeden měsíc čtečku e-knih Kindle
Paperwhite. Všechny okolnosti půjčování najdete kde? Samozřejmě na webových stránkách knihovny.

Lovci perel
I přes prázdniny pokračuje celoroční hra Lovci perel, která
podporuje čtenářskou gramotnost a Vy se můžete podívat na
zatím nejúspěšnější lovce na dětském webu knihovny: http://
www.mkdac.cz/detske/zabava/zapojujeme-se/lovci-perel-pololetni-vyhodnoceni/98,359. K soutěži je možné se kdykoli při-
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dat! Takže neváhejte – prázdniny jsou báječnou dobou na čtení!
I když o prázdninách se v knihovně, s výjimkou dětského oddělení, nekonají akce, a knihovna především PŮJČUJE KNÍŽKY
A ČASOPISY a zajišťuje bibliografické a informační služby, budeme pracovat na realizaci grantů. Z Ministerstva kultury ČR jsme
získali dva. Cílem prvního je zvýšení celkové úrovně automatizace knihovny a zkvalitnění jejích služeb. Pořídíme moderní
dotykový online katalog a zlepšíme podmínky a technologické
zázemí pro celoživotní vzdělávání veřejnosti i odborníků (školení pro veřejnost, virtuální univerzita třetího věku, přednášky,
semináře aj.). Druhý grant má takový odborný název: Zlepšení
kooperace Městské knihovny v Dačicích se systémem knihoven
v oblasti katalogizace a sdílení informačních zdrojů a skrývá se
za ním změna katalogizačního formátu. Než se jakákoli knížka
dostane ke čtenáři, musí být zkatalogizována v knihovním systému a jelikož veřejné knihovny sdílí část svých záznamů, musí
vše odpovídat příslušným standardům.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka knihovny

www.dacice.cz

Občanská poradna Jihlava informuje
Díky podpoře MěÚ Dačice a DPS Dačice má Občanská poradna Jihlava otevřené kontaktní místo pro odborné sociálně
právní poradenství v Dačicích. Otevřeno je každý pracovní čtvrtek od 9:00 do 13:00 h. Služby poradny jsou bezplatné,
klient může vystupovat anonymně, jsme diskrétní a nestranní.

Oddlužení (osobní bankrot)
Dluhové poradenství je v poradně
dlouhodobě žádané. Dnes Vám přiblížíme postup, jak je možno se vlastním
přičiněním oddlužit a břemene dluhů se
zbavit.
Oddlužení, které můžete znát spíše pod termínem osobní bankrot, představuje možnost řešení neutěšené situace
zadlužených od roku 2008. Výsledkem celého procesu, jak už
název napovídá, je oddlužení jedince – z oddlužení tedy vychází zcela bez dluhů. Samotným povolením oddlužení se navíc
u dlužných částek zastavuje narůstání úroků z prodlení, pokut
apod. a zároveň nemůže během oddlužení exekutor provádět
exekuci.
Princip oddlužení je v podstatě jednoduchý, pravdou však
je, že příležitost dlužníka „zbavit se“ všech svých dluhů je vykoupena podmínkami, které je třeba splnit. Bez jejich naplnění
nemůže být oddlužení povoleno.
Kdo může do oddlužení vstoupit? Ještě do konce minulého
roku platilo, že oddlužit se může člověk, který nemá dluhy z podnikání. Dnešní zákonná úprava dluhy z podnikání v určitých
případech povoluje. Dále je stěžejní, aby dlužník:
• byl v úpadku (případně hrozícím úpadku) – tedy dlužil alespoň
dvěma věřitelům, měl dluhy minimálně 30 dní po splatnosti
a nebyl schopen je plnit. Dlužník je v úpadku také tehdy,
pokud hodnota jeho dluhů převyšuje hodnotu jeho majetku.
• byl schopen za dobu trvání oddlužení splatit alespoň 30%
všech nezajištěných dluhů (tedy takových dluhů, u kterých
neručí např. svým majetkem). Splnění této podmínky může
dlužník dosáhnout buď formou splátkového kalendáře po
dobu max. 5 let, nebo prodejem svého majetku. Při určení,
na kolik procent je dlužník schopen oddlužení splnit, záleží
v podstatě na poměru výše jeho příjmu či hodnoty majetku
a výše dluhů.
Je třeba uvést, že dlužník nerozhoduje o tom, zda se bude
oddlužovat prostřednictvím splátkového kalendáře či prodejem
majetku; může to pouze navrhnout. O způsobu rozhodují ti, jimž
jedinec dluží (věřitelé). Ovšem pokud nemá dlužník dostatečný
příjem či dostatečný majetek, je volba víceméně jasná.
V případě splátkového kalendáře je dlužníkovi z jeho příjmu
vypočítána částka, která mu musí ze zákona každý měsíc
zůstat k dispozici. Zbytek, který převyšuje vypočítanou částku,
je použit jako splátka na dluhy pro jednotlivé věřitele a také
na odměnu pro insolvenčního správce. (Insolvenční správce
je osoba určená soudem, která na dlužníka „dohlíží“ během
oddlužení.) Toto trvá po dobu maximálně 5 let, jak je již zmíněno
výše. Splacená částka za tuto dobu musí představovat alespoň
30 % nezajištěných dluhů a plat insolvenčního správce.
Princip prodeje majetku je jednoduchý – výtěžek z prodeje
se použije na umoření dluhů a taktéž částka po zpeněžení majetku musí vycházet alespoň na 30 % nezajištěných dluhů, aby
oddlužení mohlo být úspěšné. Z praxe lze upozornit, že pokud
dlužník vlastní majetek dostatečné hodnoty (nejčastěji byt,
dům), dostane právě tato forma přednost před splátkovým
kalendářem, byť by jím dlužník splatil více procent svých dluhů.
Nutno zmínit i to, co hrozí, jestliže se oddlužení „nepovede“.
Hrozba provázející oddlužení se nazývá konkurz. Ke konkurzu
může dojít ve chvíli, kdy je dlužníkovi oddlužení zamítnuto

nebo pokud během něj porušil či nesplnil nastavené podmínky.
Konkurz pro dlužníka znamená prodej veškerého jeho majetku,
dále dopočítání k dlužným částkám všech úroků z prodlení
apod., které byly vstupem do oddlužení zastaveny, a v neposlední řadě možnost vymáhání celého dluhu (už ne jen určitého procenta) jednotlivými věřiteli. Ti mohou na základě proběhnutého
konkurzu nechat dluh vymáhat i exekučně.
Přestože jsou s oddlužením spojena popsaná rizika, stále ho
lze považovat za jediný legální prostředek, který může přinést
dlužníkovi nový začátek zcela bez dluhů. Vyplatí se ho proto
minimálně zvážit. A jak postupovat v případě, že se dlužník rozhodne cestou oddlužení jít? Musí vyplnit formulář s názvem
návrh na povolení oddlužení a přiložit k němu požadované
přílohy. Řádně vyplněný návrh i s přílohami je pak třeba doručit
ke krajskému soudu podle místa bydliště. V případě Kraje
Vysočina platí výjimka, jelikož lidé z Třebíčska návrh adresují
Krajskému soudu Brno.
Soud následně o podaném návrhu rozhoduje – může ho
zamítnout, odmítnout či povolit. Zamítnutí má za následek
konkurz, jak už bylo zmíněno výše; k odmítnutí dochází nejčastěji
na základě nesprávně vyplněného návrhu. Dlužníkovi však nic
nebrání návrh dopracovat a podat ho znovu. V případě povolení oddlužení může po určitých procesních úkonech nastat již
známé splácení podle určeného splátkového kalendáře nebo
prodej majetku, a prostřednictvím toho naplnit účel oddlužení.
Kateřina Kosmáková
Insolvenční správkyně Monika Urbanová se na vás těší
na pobočce v Dačicích v červenci v následujících termínech (11. 7., 25. 7. vždy od 8:00 – 14:00 h)
--- inzerce ---

TRUHLÁŘSTVÍ
renovace a výroba kuchyňských linek
výměna dvířek a pracovních desek
výroba nábytku
tel: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz, www.nabytek-brychta.cz
--- inzerce ---
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Klientka Osobní asistence Dačice: „není nad osobní kontakt“
Tato služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vysokého věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Osobní asistence je určena osobám se zdravotním postižením od šesti let věku a seniorům.
by osobní asistence. Zouváme se před Jak špatně chodím a mám i jiné problédveřmi bytu paní Marie, Pavlína ještě od- my, nemůžu ani pořádně uklízet. Nosí mi
bíhá pro poštu. „Takhle už to mám nauče- poštu – to je dobře, kolikrát jsem měla ve
schránce dopis, který jsem dlouho nevyné,“ směje se.
Vcházíme dovnitř a vítá nás vděčný řídila a teď mi ho donesou hned ten den.
úsměv paní Marie. „Už na vás čekám, Chodí mi na nákupy - když nemám mlévždycky na děvčata čekám a nemůžu se ko, chleba, nějakou pomazánku, nemám
jich už dočkat,“ říká paní Marie ještě před co k jídlu,“ popisuje pomoc osobních asistentek paní Marie.
tím, než se jí představím.
„Dokázala byste si teď svůj život bez
Posadíme se k zachovalému stolu, zaS osobní asistentkou Pavlínou přijíždíme k bytovému domu, vítá nás paní tímco asistentka provede potřebné úko- osobních asistentek představit?“ ptám se
dál.
Milada, která se již mnoho let stará o svá ny, které by paní jen těžko sama zvládla.
„Vůbec, to jsou moje spasitelky, nej„Dokud jsem se mohla pohybovat, tak
vnoučata s postižením. „Už ani nevím,
jak dlouho tuhle službu využíváme, je to to šlo, ale teď o dvou berlích… stále se horší je sobota neděle, když naši tu vždy
už hodně let, co děcka začaly chodit do bojím, že skončím na zemi,“ svěřuje se nemohou být, ale chápu, že tu vždycky
školy. Nabídli mi to tenkrát ve škole,“ po- paní Marie se svým každodenně prožíva- nemůžou být,“ odpovídá paní Marie. „Ale
pisuje svoje první setkání se službou paní ným strachem. „Ale vím, že sem děvčata jsem ráda, že je to takhle, než abych byla
v nějakém ústavu, tady je můj domov,
každý den přijdou a našla by mě tu.“
Milada.
Uvědomuji si, že osobní asistentky se dřímám si třeba i přes den, nebo spím,“
„Pomáhali mi hlavně s dovozem dětí do
školy. Ve škole vnučku, která má těžší po- staly oporou a jistotou v nelehkém životě pokračuje paní Marie.
„Máte tu zkrátka své soukromí,“ doplstižení, asistentky nakrmily, provedly hy- této paní s omezenou pohyblivostí.
„Potřebovala jsem pomoct s vyřízením ňuje ji asistentka Pavlína.
gienu, cvičily s ní, dávaly ji do houpačky
„Co byste vzkázala lidem, kterým by
v rehabilitační třídě, do bazénku s míčky jednoho dopisu,“ říká paní Marie „A tím
– ona je pak vyhazovala a ony to musely to všechno před půl rokem začalo,“ dopl- osobní asistence mohla taky pomoct?“
ptám se ještě na závěr paní Marie.
uklízet,“ směje se paní Milada. „Vnuka ňuje ji asistentka Pavlína.
„Aby se nebáli je požádat o pomoc,
„Ještě že tu asistentku máte, může Vás
zase asistentky doprovázely do školy
i doplňovat,“ dodávám a všichni se tomu kterou by potřebovali, nebo kterou by
a do Zvonečku,“ dodává paní Milada.
jim ta služba mohla poskytnout – proto„Dříve jsem se o ně starala sama, je- upřímně zasmějeme.
„Četla jsem o těchto službách v dačic- že vím, že všechno nemohou dělat.“
nomže už jsem starší, síly ubývají a děti
Napadá mě ještě dodat jednu otázku:
jsou větší, s malými to ještě šlo,“ popisuje kých novinách. Nejdřív jsem se obrátila
s prosbou o pomoc na jednu službu, ale „A co byste vzkázala děvčatům, která za
svou životní zkušenost paní Milada.
Na mou otázku, co by vzkázala lidem ti mi poslali jen dopis, úplně jsme si ne- Vámi v rámci osobní asistence chodí?“
„Že jsou velice hodné a příjemné, že na
s podobným životním údělem, paní Mila- porozuměli, bylo to takové zprostředkované, a pak mi pomohly tady děvčata. ně čekám, že bez nich bych ten den neda odpovídá:
„Aby jí využili, je to pomoc, oni i když Není nad osobní kontakt,“ popisuje svou vydržela, tak jim moc děkuji. Nevím, jak
potřebuju nakoupit, jedou se mnou, udě- první zkušenost s pomocí osobní asisten- jinak bych to vyjádřila.“
„Vyjádřila jsem to moc pěkně,“ říkáme
lají mi, co potřebuji, poradí mi, s čím po- ce paní Marie.
Na mou otázku, s čím vším jí děvčata téměř jednohlasně s asistentkou Pavlítřebuji.“
Stoupáme do schodů dalšího domu, pomáhají, odpovídá stručně a pohotově: nou.
Radka Běhalová, Charita Jihlava
kam pravidelně dochází pracovnice služ- „Úplně se vším, jsem už na nich závislá.

Dačické barokní dny – ročník čtrnáctý
Zahájení festivalu se letos uskuteční v Kostelním Vydří slavnostním koncertem k Roku České hudby v provedení souboru Capella Ornamentata se zahraničními hosty - Italský houslista Davide Monti a harfistka Maria Christina Cleary
původem z Irska.
Na programu jsou i vzhledem k tomuto významnému Mariánskému poutnímu místu zhudebněné antifony k Panně
Marii od autorů spjatých s českými zeměmi v 17. století. Druhý den festivalu
se poněkud odkloní od doby barokní
a přinese překvapení v podobě divadelního zpracování deníku dačického kantora století J. K. Stejskala (1816 - 1868)
v provedení Krasohledu. Tento deník jsem
v letošním roce na doporučení brněnského
muzikologa V. Maňase nalezl v Moravském
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zemském archivu a jedná se o vskutku jedinečnou záležitost mapující všední i ne-

všední život Dačic první poloviny 19. století!
Ve třetím festivalovém dni se v sále Státního zámku představí žáci ZUŠ Dačice a mladá talentovaná studentka 1. ročníku konzervatoře v Brně Julie Kučerová. Závěr pak
bude patřit baroknímu mešnímu ordináriu
v provedení českobudějovického souboru
Servi Musicae Sacrae při pravidelné nedělní bohoslužbě v klášterním kostele sv. Antonína.
Richard Šeda, hudební dramaturg
a organizátor festivalu

www.dacice.cz

Odešel Ing. Jiří Mašát
V pondělí 12. května nás ve věku 69 let navždy opustil Ing. Jiří Mašát, bývalý
ředitel jihlavské firmy Astera G, vydavatel, spisovatel, fotograf.
Jiří Mašát se narodil 12. dubna 1945
v Kostelním Vydří
na Dačicku. Později, když se v roce
1966 oženil, začal žít
v Jihlavě a postupem
času se z něj stal pravý jihlavský patriot.
Působil jako učitel na Střední zemědělské škole v Jihlavě, poté pracoval jako vedoucí pracovník v podniku zabývajícím
se výpočetní technikou, krátce po revoluci také působil v kožedělné firmě.
V roce 1991 si začal plnit své sny založením soukromé firmy Astera G - vydavatelství a tiskárna, kde své záliby v literatuře,
historii a fotografování měl přímo „v popisu práce“.
Jeho knihy o jihlavských kostelech
„Chrám matky boží v Jihlavě“ a „Chrám sv.

Jakuba v Jihlavě“ zná jistě mnoho jihlavanů. Byl také velikým příznivcem horáckého folkloru - svými fotografiemi krojů se
podílel na obrázkové encyklopedii horáckých a podhoráckých krojů Míly Brtníka „Jaký kroj, tak se stroj“. Následně našly
fotografie krojů své místo i v souboru pohlednic lidových krojů z celého Horácka
a Podhorácka pod názvem „Vysočina tančí a zpívá“. Jeho fotografie se objevily na
pohlednicích mnoha míst Vysočiny, jež
ocenili nejen zdejší sběratelé.
Jako správný patriot nezapomněl ani
na Dačice, kde vyrůstal. Pro zdejší region
vydával v letech 1994 až 2003 Listy jihozápadní Moravy.
Jiří Mašát odešel brzy, jeho autorská
a vydavatelská práce zůstala nedokončena, třetí knihu o kostelech sv. Ignáce
a Povýšení sv. Kříže již jen rozpracoval.
Ivo Gilbert

Stopadesáté a sté výročí inspirací i dnes
Letošní rok je pro celé Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného
půlměsíce rokem významným. Loňský rok byl rokem 150. výročí vzniku naší
organizace a zrodu symbolu červeného kříže na bílém poli, letošní rok přináší výročí na to navazující: uplyne 150 let od přijetí první z Ženevských úmluv
chránících oběti válek.
Význam tohoto výročí je nejen
v tom, že ona
„Úmluva o zlepšení osudu raněných
v polních armádách“ ze dne 22.
srpna 1864 zachránila desítky milionů životů, ale i v tom, že
představovala hmatatelný bod činnosti
Červeného kříže. Rok 1864 je tedy rokem,
kdy je splněn i druhý z návrhů obsažených v Dunantově knížce „Vzpomínka na
Solferino“.
9. - 18. srpna 1864 zasedla v Ženevě
konference, jíž se zúčastnily vládní delegace 16 mocností světa: Francie, Velké
Británie, USA, Španělska, Portugalska,
Itálie, Belgie, Nizozemí, Dánska Švédska,
Norska, Pruska, Bádenska, Hessenska,
Virtenberska a Saska. Předsedou Konference byl H. G. Dufour, člen a zakladatel
Mezinárodního výboru ČK.
První z ženevských úmluv vytvořila základ soudobého mezinárodního humanitárního práva a dala také název té jeho
součásti, která se ochranou obětí ozbrojených konfliktů zabývá - právu ženevskému (zvanému právo Červeného kříže).

Velkou zkouškou se právě před 100
lety stala světová válka. Šlo o zkoušku
pro Červený kříž a jeho mechanismy pomoci, pátrací službu, statisíce neohrožených jedinců v jeho službách na frontě
i v zázemí. I když od svého založení prošel ČK několika válkami, rozsah této byl
zcela mimo dosavadní představy jeho
členů a zaměstnanců. Během první světové války zřídil Červený kříž více než
11 000 nemocnic s téměř milionem lůžek,
ve své zdravotnické službě zaměstnal přes
600 000 osob a hodnota pomoci přesáhla
astronomické 4 miliardy tehdejších švýcarských franků (tj. přibližně tři dnešní státní rozpočty ČR!). Úsředna pátrací služby
v Ženevě vyřizovala 45 tisíc dopisů denně.
Potenciál, lidský i materiální, kterého
nabyl Červený kříž v době války, pak vyvolal velký rozmach mírových programů
Červeného kříže v celém světě a vznik
Ligy společností ČK. Došlo tak k rozvoji
Červeného kříže do podoby, ve které jej
známe dnes, kdy je schopen pomáhat
v době války i v době míru.
(Zdroj: Noviny Červeného kříže).
Dana Nováková,
předsedkyně MS ČČK Dačice

Zase jsme si udělali krásné
odpoledne
Ve středu 4. června navštívil výbor
naší organizace Svazu tělesně postižených spolu s panem Jaroslavem
Němcem - kouzelníkem Mateřskou
školu v Bílkově.

S touto školkou máme již třetím rokem vybudovaný velmi krásný vztah.
Vřele nás přivítaly paní učitelky i s paní
kuchařkou. Děti na nás netrpělivě čekaly
a moc se těšily na pana kouzelníka. Krásné odpoledne jsme zakončili posezením
na nově vybudovaném hřišti.
Děkujeme za milé setkání a budeme se
těšit na příště.
František Stejskal, předseda svazu

Barmanský kurz
Již tradičně proběhl na SOUzas
Dačice barmanský kurz. Řada barev,
vůní a chutí rozzářila dny nejen našim žákům, ale i rodičům a vyučujícím.

Barmanská show je vždy
zážitkem, o to větším, smíteli být její součástí.
V letošním roce nás navštívil sám majitel a zakladatel
„Barmanské asociace“ pan
Miloš Tretter.
V závěru týdne pak uspořádal pro rodiče zúčastněných žáků skvělou přehlídku barmanských vědomostí
a právě získaných zkušeností našich žáků.
Spokojeni tak odcházeli určitě všichni. Už
nyní se těšíme na další pokračování.
Veronika Ošmerová
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Přednášky s 3handbikes
V loňském roce se nám podařilo objet na handbicích chladný Island. Začátkem tohoto roku jsme opět s handbiky procestovali židovský stát Izrael a kousek arabského světa, Palestinu.

Na cestách jsme zažili
mnohé. Viděli krásnou
a drsnou přírodu Islandu,
např. vodopád Detifoss
či ledovec Vatnajökull,

navštívili svaté město Jeruzalém, projeli
Negevskou poušť, strávili den u palestinské rodiny, atd. O našich zážitcích jsme
vyprávěli žákům základních a středních
škol nejen v Dačicích ale i dalších měs-

tech a v rehabilitačních centrech po celé
ČR. Jelikož je jeden z nás po úrazu páteře vozíčkář, jsou naše přednášky vedené
částěčně jako prevence úrazu a ukázka
toho, jaké překážky na člověka s vozíkem
čekají a jak důležitá je pomoc ostatních.
Více než 20 takových povídání proběhlo díky pomoci jindřichohradeckého
sdružení Meta, které nám vystupování
zprostředkovalo. Má ve svém programu
také právě preventivní činnost pro děti
a mládež v oblasti sociálně patologického chování. Pořádá osvětově vzdělávací
programy pro žáky a studenty, jejich rodiče a pedagogy. V následujícím školním
roce budeme se sdružením Meta nadále
spolupracovat a pořádat přednášky pro
dosud nenavštívené školy.
Děkujeme sdružení Meta a městu Dačice za podporu a přízeň.
Jiří Čeloud
veškeré informace o výpravách,
fotky a videa najdete
na www.3handbikes.com
--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL
Změnili jsme otevírací dobu restaurace o víkendech
a st. svátcích. Restaurace s kuchyní bude otevřena
od 11:00 hodin. Ke každému obědu od 11:00 do 14:00
hodin dostanete 0,3l točené limonády nebo
0,3l perlivé či neperlivé vody zdarma.
Akce BOWLING + PIZZA – ke každé zaplacené
hodině bowlingu nabízíme slevu 10% na pizzu!
Nevztahuje se na další slevové a akční nabídky.
Připravujeme pro Vaše děti PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
se sportovním zaměřením. Termíny jsou celkem
dva: 4.8.-8.8.2014 a 18.-22.8.2014.
Na děti čeká spousta zábavy, hry, soutěže, tvůrčí
dílna a mnoho dalšího. Určeno pro kluky i holčičky
od 1. třídy, i šikovné předškoláky.
Cena je STEJNÁ JAKO LOŇSKÝ ROK = 1 600 Kč,
v ceně jsou obědy, dvě svačinky denně, pitný režim,
materiály do tvůrčí dílny.
Přihlášky a platba v kanceláři Sportcentra Rockhill.
4.- 6.7. OCHUTNÁVKA STUDENÝCH SALÁTŮ
je připravená na první červencový víkend.
Vždy od 18:00 hodin, 1 porce 35 Kč.
Akce na Tuzemák s RC Colou a na vodku s džusem.
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11.- 13.7. SUSHI VÍKEND
Po celý víkend nabízíme porci sushi se 14 kousky
za 160 Kč. Kromě toho se můžete těšit na akční cenu
Mojita a Cuba libre.
18.- 20.7. VÍKEND PLNÝ TATARÁKŮ
O tomto víkendu se těšte na skvělou cenu tatarského
bifteku z hovězího masa, ale i z lososa a vyzkoušejte
také netradiční variantu z brambor! K tomu přidáme
akční cenu Jägermeistera s energy drinkem.
25.- 27.7. TULLAMORE DEW V AKCI!
Irská whiskey Tullamore Dew po celý víkend
za skvělou cenu!
1.- 3.8. VŠECHNY DRUHY PIZZ S 10% SLEVOU!
Rozšířili jsme nabídku sportů o bosu, alpinning,
TRX, flowin, hathajógu a alpinning pro baculky.
Cvičíme také dopoledne a o víkendech.
Přijďte si dát pořádně do těla!
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz,+420 384 971 440
www.facebook.com/SportcentrumRockhill
sportcentrumdacice@seznam.cz

www.dacice.cz

Dačická Cantilena

Dětský den v Borku

V neděli 15. června se v sále Městského kulturního střediska Dačice uskutečnil 9. ročník nesoutěžní přehlídky pěveckých sborů „Dačická Cantilena“. Poprvé s mezinárodní účastí. Představilo se celkem pět pěveckých sborů, které od
14:00 hodin vystoupily se svým programem.

V neděli 1. června 2014 se v Borku
konal již potřetí „ Dětský den“, kde si
nejen děti, zájem byl i od dospělých,
mohly prohlédnout zblízka velké popelářské auto se všemi moderními
čudlíky a páčkami.

Zahájení připadlo domácímu Dačickému pěveckému sboru, následoval PS
Smetana z Telče, dále Smíšený pěvecký
sbor Karla Němečka Z Moravského Krumlova, druhý místní sbor Kvítek fungující
při ZUŠ Dačice a na závěr prvního bloku
hosté ze Slovenska – Spevácký zbor slovenských učiteĺov z Trenčianských Teplic.
Akci finančně podporuje Město Dačice
a bylo mi potěšením přivítat pana starostu ing. Štěpána, místostarostu ing. Bartoška a tajemníka ing. Macků.
Všem zúčastněným souborům patří

velký dík za jejich krásná vystoupení, která neustále gradovala a závěrečný standing ovation pro hosty ze Slovenská byl
určitě milým a bezprostředním vrcholem
přehlídky. Na úplný závěr, jako bonbonek,
vystoupily všechny sbory najednou a cca
160 účinkujících zazpívalo 4 skladby.
Velký dík patří všem, kteří přispěli
k této zdařilé akci a ke zpříjemnění nedělního odpoledne. A samozřejmě i platícím
návštěvníkům a ještě jednou Městu Dačice.
Olin Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Katolický dům informuje
Dne 8. června v podvečer proběhla členská schůze, na níž byl většinou hlasů
přítomných členů schválen nový název spolku a upraveny stanovy dle nového
občanského zákoníku. Spolek ponese název Katolický dům Dačice z.s.
Provoz v Katolickém domě bude po která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni
dobu letních prázdnin mírně omezen, a další čtyři sourozence staral její ovdověvšechny aktivity je ale po telefonické do- lý tatínek.
mluvě možné využít (tel. 722 743 748).
Tento den by měli tatínci se svými dětmi
alespoň podle zvyku strávit nějaký čas
Oslavy dne otců
společně.
Den otců je den, kdy mají svátek otcoKatolický dům Dačice si proto připravil na neděli 15. června odpoledne pro
všechny tatínky s jejich rodinami výlet do
přírody. Cestou splnili několik náročných
úkolů, se kterými si ovšem všichni hravě
poradili (např. vylézt na strom). U potoka
Vápovka jsme viděli ztroskotanou pirátskou loď a nakonec jsme si opekli slibované buřty. Domů jsme si všichni odnesli
vé na celém světě. Ve většině zemí (včet- radost ze společně strávených chvil se
ně Česka) se slaví třetí neděli v červnu. svými dětmi. Tak zase příští rok se budeTradici oslavy otců založila roku 1910 me těšit!
manželé Křížkovi
Američanka Sonora Smart Doddová,

Dále si mohly za pomoci rodičů slepit
figurky s letním motivem, ve volné chvíli si
zaskákat na skákacím hradu, kde bylo stále
plno nebo si nechat namalovat na obličej
nějaké zvíře nebo jiný obrázek dle vlastního výběru. Každé dítě večer odcházelo
s balíčkem sladkostí a dárků od sponzorů
a s úsměvem na rtech. Počasí nám přálo
a nejen dětem se akce líbila, takže příští
rok určitě budeme opakovat…
Děkuji za finanční a hmotné dary sponzorům: Město Dačice, Centropen, a.s.,
KORES Praha spol. s.r.o., A.S.A. Dačice,
s.r.o., SOUzas Dačice, PKD s.r.o., a dalším.
Děkuji také všem, kteří se aktivně podíleli
na zajištění a organizaci celé akce…
Radka Míchalová, předseda OS Borek

Červen nám připravil krásné letní počasí, které si děti užívaly při pravidelných
schůzkách Dačického ZVONEČKU. Jezdily plavat, navštívily výstavu v dačickém
zámku a jely vlakem na výlet do Telče.
Schůzky sice v červnu končí, ale už teď
se všichni moc těšíme na blížící se příměstský letní tábor, jehož přípravy právě
vrcholí.
Kateřina Bartošová, Dačický ZVONEČEK
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Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
IČ 00246476
Náklad: 3100 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Předseda redakční rady: Ing. Karel Macků,
tajemník MěÚ Dačice

Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 7/2014, ročník třetí, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
8. července, úterý, 16:00 h
ŠMOULOVÉ 2, animovaný, 2D
104 min., český dabing, vstupné 70 Kč
9. července, středa, 19:00 h
POJEDEME K MOŘI, komedie, 2D
90 min., česky, vstupné 80 Kč
11. července, pátek, 19:00 h
NA HRANĚ ZÍTŘKA, akční fantasy, 3D
114 min., české titulky, vstupné 120 Kč
15. července, úterý, 19:00 h
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 100 Kč
16. července, středa, 18:00 h
AMAZING SPIDER-MAN 2, 3D
142 min., český dabing, vstupné 130 Kč
18. července, pátek, 19:00 h
VŠIVÁCI, drama, 2D
98 min., česky, vstupné 100 Kč

23. července, středa, 10:00 h
JAK VYCVIČIT DRAKA 2, animovaný, 3D
105 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč

ZO ČZS Žirovnice Vás srdečně zve
na celostátní výstavu

25. července, pátek, 18:00 h
TRANSFORMERS: ZÁNIK, akční, 2D
140 min., český dabing, vstupné 110 Kč

Zahrada
Vysočiny

Městské kulturní středisko
4. - 20. července
ZA DAČICKOU KOSTKU CUKRU
hudební a divadelní festival

Městské muzeum a galerie
do 31. srpna
HOLČIČÍ SEN, KLUKŮM VSTUP POVOLEN
výstava panenek a hraček
1. července - 31. srpna
HOUBY, JAK JE NEZNÁTE,
VE FOTOGRAFIÍCH JIŘÍHO NOVÁKA
výstavní chodba muzea
Městské kulturní středisko Dačice
příjímá přihlášky do

KURZU TANCE
pro začátečníky

22. července, úterý, 10:00 h
ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE, 2D
135 min., český dabing, vstupné 80 Kč

--- inzerce ---

ve věku 15. – 18. let
a od září plánuje zahájit

KURZ TANCE PRO
DOSPĚLÉ

lilie, denivky, čarověníky, fuchsie, růže
Zámek Žirovnice
12. - 14. července, 9:00 - 17:00 h
Bohatý doprovodný program:
´´expozice včelařů
a Semo Smržice
´´prodej výpěstků
´´stánkový prodej,
občerstvení
´´12.7. odpolední
vystoupení dětského
folklorního souboru
Javorníček
´´13.7. odpoledne
koncert Folkové růže

--- inzerce ---

KADEŘNICTVÍ

(začátečníky)

v zavedeném kadeřnictví
v Dačicích pronajmu židli

bližší informace na tel. 384 401 278,
e-mail: meks@dacice.cz nebo v kanceláři MěKS

tel: 607 796 233

ZA DAČICKOU KOSTKU CUKRU
Hudební & divadelní festival:

4. – 20. 7. 2014

nádvoří státního zámku Dačice
TERMÍN
PÁTEK

4. 7.

SOBOTA

5. 7.

NEDĚLE

6. 7.

NEDĚLE

6. 7.

STŘEDA

9. 7.

ČTVRTEK 10. 7.
PÁTEK

11. 7.

SOBOTA 12. 7.
NEDĚLE

13. 7.

NEDĚLE

13. 7.

STŘEDA

16. 7.

ČTVRTEK 17. 7.
PÁTEK

18. 7.

SOBOTA

19. 7.

NEDĚLE

20. 7

NEDĚLE

20. 7.

HODINA
ZAČÁTKU

VSTUPNÉ:

HUDEBNÍ

20.00

100 / 120

DIVADLO

21.00

60 / 80

POHÁDKA

10.00

40 / 50

HUDEBNÍ

20.00

100 / 120

DRUH
PROGRAMU

AKTÉŘI

Vojta Kiďák Tomáško / J. Vančura, I. Budweiserová a PLAVCI
Ženský sněm – DS Suchdol / Lužnicí
Princezna s dlouhým nosem – Divadlo Koráb
KNEZAPLACENÍ / MERTA – HRUBÝ – FENCL
Podzim života je krásný – DS PIKI Volyně
Parta starýho Hrouze / IYASA Zimbabwe Africa – Europe Tour 2014
ZHASNI / Fr. NEDVĚD s kapelou Tie-Breake
Past na osamělého muže – SemTamFór Slavičín
Povídání o pejskovi a kočičce – SemTamFór Slavičín
Stanley‘s Dixie Street Band / JIŘÍ STIVÍN
Sylvie – DK Českokrumlovská scéna
X-TET / P. JÍŠOVÁ a přátelé
Pepa ŠTROSS a syn / KRAUSBERRY
Ženy Jindřicha VIII – DS Tyl Dačice
Jak Honza léčil rohatou princeznu - Divadlo Andromeda
ZRNÍ / LEGENDY se vrací

XVII. ročník
PŘEDPRODEJ
/ NA MÍSTĚ

DIVADLO

21.00

60 / 80

HUDEBNÍ

20.00

100 / 120

HUDEBNÍ

20.00

120 / 150

DIVADLO

21.00

60 / 80

POHÁDKA

10.00

40 / 50

HUDEBNÍ

20.00

100 / 120

DIVADLO

21.00

60 / 80

HUDEBNĚ TANEČNÍ

20.00

100 / 120

HUDEBNÍ

20.00

100 / 120

DIVADLO

21.00

60 / 80

POHÁDKA

10.00

40 / 50

HUDEBNÍ

20.00

120 / 150

Změna programu vyhrazena!
Rodinná atmosféra & lidové vstupné.
Pořádá Městské kulturní středisko Dačice ve spolupráci s DS Tyl a Státním zámkem Dačice. Za finanční podpory Města Dačice, Jihočeského kraje, Waldviertler Sparkasse Dačice a pivovaru Bernard
Možnost zakoupení zvýhodněné permanentní vstupenky za 599-Kč !!! Předprodej vstupenek MěKS, Infocentrum Dačice, Knihkupectví L. Hejla Dačice.
Více na www.meksdacice.cz: . Kontakty: tel. 384 401278-9, 384 401265 mobil. 602 780 525; e-mail: meks@dacice.cz
V případě nepřízně počasí se divadelní představení a pohádky přesouvají do sálu MěKS Dačice. Hudební programy na zámku za každého počasí.
Občerstvení zajišťuje Luboš Strachota & Hospoda Pod Betonem.

www.meksdacice.cz
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