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Jak to vidím aneb je sucho
I když to v této chvíli nevypadá, protože poměrně prší, tak je sucho. Hydrometeorologové uvádějí, že více než 60 procent
České republiky je aktuálně zasaženo půdním suchem, a když bychom vzali v úvahu srážky za několik posledních let, tak
situace není nikterak radostná. Důsledky sucha už začínáme vidět i kolem sebe. Sucho velmi napomáhá kůrovcové kalamitě,
která na Dačicku přerůstá v katastrofu. Někteří lidé už začínají zjišťovat, že v jejich studních není dostatek vody a nové vrty se
dělají stále hlubší.
Dačice a některé místní části jsou zásobovány
vodou z vodárenské nádrže Landštejn vybudované v roce 1973. Máme
zatím štěstí, že vody je
v této nádrži dost. Dolní Němčice, Hostkovice
a Lipolec berou vodu z „Královny“. Další místní části jsou zásobovány z městských studní, nebo v nich mají lidé své vlastní studně.
Myslím, že každý už dnes ví, že před
námi do budoucna stojí problém s vodou,
a to jak v oblasti zásobování obyvatel, tak
v oblasti udržení vody v krajině. V Dačicích
se oběma oblastem věnujeme. Pro udržení
a zlepšení zásobování vodou jsme připojili Lipolec k vodovodu z „Královny“ a odstranili tak dlouhodobé problémy s vodou
z městských studní, po částečné opravě
rozvodu vody po vsi se výrazně snížily ztráty vody z potrubí. Stejně tak v letošním roce

opravíme část vodovodu v Dolních Němčicích. Jako další kroky plánujeme propojení
vodovodu pro Dolní Němčice, Hostkovice a Lipolec s vodovodem z Landštejna,
a tím snížení závislosti lidí v těchto místních
částech na vodě z „Královny“. Chystáme se
také oprášit projekt na protažení vodovodu z Velkého do Malého Pěčína. Pokud jde
o udržení vody v krajině, tak jsme zrealizovali tůňky u lávky od Homolkova mlýna,
školka Za Lávkami má na zahradě „vsak“,
který zadržuje vodu, nová parkoviště realizujeme z dlažby se širokou spárou umožňující lepší vsakování vody, u přístavby
knihovny osazujeme vsakovací jímku. Připravujeme výstavbu nových rybníků a rekonstrukce těch současných.
Pracujeme i na změně údržby veřejné
zeleně. Nechceme už ve městě vytvářet jenom „golfové“ trávníky, ale chceme daleko
více rozlišovat, jak kterou plochu udržovat.
A tak se určitě dočkáme ploch osázených

suchomilnými trvalkami nebo půdopokryvnými keři. Plánujeme i vysetí květinových luk a pro některé plochy chceme zvolit
tzv. mozaikové sečení, které dovolí na vybraných místech vykvést rostlinám, čímž se
trávníky stanou odolnějšími a budou sloužit i jako potrava pro hmyz. Už minulý rok
jsme se dohodli se zemědělci, že na městských pozemcích ohrožených erozí místo
kukuřice vysejí trávu a letos se tak stalo.
Sucho je problém, ale každý z nás může
přispět k jeho řešení. Město se o to snaží,
a svůj podíl práce můžete odvést i vy. Není
hned potřeba nějakých velkých investic.
Pro začátek stačí, když budeme šetřit vodou, když pod okap postavíme sud a dešťovou vodu z něj použijeme na zalévání
zahrady nebo když nebudeme trvat na
„golfovém“ trávníku na své zahradě. I takové jednoduché věci mohou přispět k tomu,
aby naše děti nežily ve vyprahlé krajině.
Karel Macků, starosta

Ohlédnutí za Dačickou kostkou 2019
Máme za sebou již 22. ročník letního kulturního festivalu Dačická KOSTKA a nebojíme se hrdě prohlásit, že to byl ročník
nejúspěšnější. Nejúspěšnější nejen vysokou návštěvností, ale pro nás, pořadatele, to byl jednoznačně nejlepší ročník, který
jsme společně prožili.
Dačická KOSTKA je vlajkovou lodí kulturních akcí v Dačicích a již
neodmyslitelně patří k první polovině července. Program festivalu
je vždy sestavovaný tak, aby si každý divák přišel na své. Každý rok
se snažíme vnést do festivalu i nějaké novinky, bonusy, překvapení… prostě KOSTKA je naše srdeční záležitost a pevně věříme, že je
to na celé atmosféře festivalu znát.
Letos festival navštívilo téměř 2.800 diváků a návštěvnost všech
představení byla mimořádně vysoká. Nejvíce diváků (přes 600) přilákal závěrečný koncert Michala Hrůzy, na koncert Františka Nedvěda si našlo cestu přes 500 fanoušků, koncert Olgy Lounové navštívilo přes 400 diváků. Všechny koncerty měly díky skvělému publiku
krásnou energii a my za to všem, kteří dorazili, děkujeme.
Druhou polovinu festivalu jsme trochu bojovali s nepřízní počasí, večery byly spíše chladné, a tak se více než výborné telčské pivo
vařil grog a čaj, ale díkybohu se kromě jediného večera déšť zámku vyhnul. Černého Petra, co se počasí týká, si vylosovala místní
Sebranka Jazz Orchestra, která měla jako bonus během koncertu
i světelné efekty v podobě blesků. Naštěstí vše profesionálně
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zvládli, diváci neutekli a nakonec to byl moc pěkný večer.
Letos poprvé bylo na zámku naše vlastní městské pódium, které
je o dost větší než pódia, která dosud na zámku stála, a tak jsme
do poslední chvíle nevěděli, jak bude nádvoří slušet. Naštěstí vše
dobře dopadlo a zatěžkávací zkoušku v podobě průtrže mračen
a silného větru jsme si odbyli ještě před začátkem festivalu, takže
jsme věděli, že Sebranka nám při bouřce neuletí.
Během celého festivalu probíhala festivalová sbírka pro nadaci
Pink Bubble, která podporuje dětské onkologické pacienty. Jsme
mile překvapeni, kolik peněz se v pokladničce nashromáždilo,
a ve sbírce budeme pokračovat až do prosince, kdy sbírka vyvrcholí charitativním bazarem v KD Beseda, a veškerý výtěžek předáme
zástupcům nadace.
Letošní ročník jsme se také rozhodli zatočit se zbytečným plastovým odpadem. Pivo se točilo do vratných kelímků a všechno
ostatní nádobí bylo biologicky rozložitelné a kompostovatelné.
Bohužel podoba kelímků návštěvníky mátla, protože vypadaly jako

plastové a vybízely k vhození spíš do žluté než do hnědé popelnice
na bioodpad. A tak jsme se po nocích nořili do popelnic a odpad
dotřídili. Rozhodně v tomto trendu hodláme pokračovat a na příští KOSTKU připravíme originální vratné festivalové kelímky, které
mohou být i pěkným suvenýrem a sběratelským kouskem.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem kolegům a kamarádům,
kteří zajišťovali prodej občerstvení, vstupenek, stavěli židličky, uklízeli židličky, Vojtovi za krásné fotky a videa, Monice speciálně za
moderování a hod „Kostkáčem“ a skvělým klukům zvukařům. Velké
díky patří i sponzorům z řad místních firem, kterých rok od roku
přibývá, a nám je ctí je na KOSTCE prezentovat. Děkujeme i panu
starostovi, že naše výmysly podporuje, důvěřuje nám a na KOSTKU
si čas vždy najde.
A poslední velké díky patří neskutečnému dačickému publiku,
díky kterému dává naše práce smysl. DĚKUJEME a za rok na zámku
na viděnou.
Romana Bártů, vedoucí oddělení kulturních aktivit

Slovo místostarostky
Oprava železniční trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi a plánované omezení výkonu Finančního úřadu v Dačicích.
Oprava železniční trati mezi Kostelcem
u Jihlavy a Slavonicemi, v délce padesát tři kilometrů, by měla v letech 2020 až 2022 projít
rozsáhlou rekonstrukcí s odhadovanými náklady ve výši dvou miliard korun. Dle informací
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která
považuje tuto trať za velice perspektivní, a to
zejména v regionální osobní dopravě, dojde po
plánované rekonstrukci ke zvýšení traťové rychlosti ze stávajících
50 kilometrů za hodinu na 60 – 80 kilometrů ve vytipovaných úsecích dle požadavků Kraje Vysočina, a tím i k výraznému zkrácení
přepravní doby. Budou nově vybudována nástupiště v zastávce
Slavonice – škola, železniční stanice Telč, železniční stanice Sedlejov a železniční stanice Třešť. V rámci stavby dojde také k úpravě
konfigurace kolejiště vybudováním nové výhybny Slaviboř.
Dále má být modernizováno zabezpečovací zařízení v železničních stanicích na trati, vybudováno traťové zabezpečovací zařízení
a dálkové ovládání celé trati. Dojde k modernizaci přejezdů a některé mají být zrušeny.
Bude také vybudován nový vizuální informační systém pro cestující ve stanicích a zastávkách Telč, Dačice, Třešť město a Dačice
město, případně ještě Kostelec u Jihlavy masna.
Pro výpravní budovu železniční stanice v Dačicích se v současné době dokončuje projekt na celkovou opravu budovy. Jedná
se o opravu obvodového pláště, střechy, oken, dveří a inženýrských sítí, veřejně přístupných prostor, opravu podhledů, omítek, celková výmalba a změna topného zdroje z dožitého LTO
na tepelné čerpadlo. Zahájení prací je plánováno na rok 2020.
O modernizaci této tratě se mluví už deset let, kdy SŽDC žádala

o první povolení zlepšení parametrů už v roce 2009. V době rekonstrukce sice čeká cestující řada omezení, ale věřím, že výsledek se
podaří a následně dojde ke zlepšení dostupnosti našeho města
směrem ke kraji Vysočina.
V rámci svých pracovních povinností jsem také jednala v Praze
s generální ředitelkou Finančního ředitelství paní Tatjanou Richterovou a jejím zástupcem panem Janem Ronovským o omezení
služeb Finančního úřadu v Dačicích. Jednání bylo vstřícné a mají
pochopení pro naši situaci v regionu, ale jsou nuceni z důvodu
úspor omezit výkon v menších městech, kam bohužel spadají i Dačice. Také mě upozornili, že se nejedná o rušení pobočky v Dačicích.
Jejich záměr je omezit úřední hodiny na 2 dny v týdnu (pondělí
a středa) za ponechání dvou zaměstnanců, což je jeden pracovník
podatelny a jeden odborný pracovník. Při zvýšených příjmech daňových přiznání, jedná se především o podání daně z nemovitosti
do konce ledna a podání daně z příjmu do konce března, budou
rozšířeny úřední hodiny i zvýšen počet pracovníků. V případě dotazu či problému bude možnost si domluvit schůzku s odborným
pracovníkem a ten přijede v určeném termínu do Dačic. Při jakékoliv nefunkčnosti systému se mají občané ihned obrátit na vedení
úřadu v Jindřichově Hradci, který bude situaci neprodleně řešit.
Následně Generální ředitelství počítá s postupným přecházením
k elektronické korespondenci a daleko větším využitím služeb přes
internet. Finanční úřad pro Jihočeský kraj bude brzy organizovat
schůzky pro starosty obcí, kterých se omezení týká a budou je seznamovat s následným fungováním úřadů. Změna začne platit od
1. ledna 2020. Situace není pro Dačice ideální a uvidíme, jak se tento systém osvědčí v praxi.
Kateřina Marková, místostarostka

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

Rada města na své 20. schůzi konané
26. 6. 2019 mimo jiné:
• schválila smlouvu o poskytnutí účelové
dotace ve výši 26.640 Kč na realizaci projektu Dny zdraví v Dačicích v roce 2019
uzavíranou mezi Jihočeským krajem
a městem Dačice,
• schválila poskytnutí peněžního daru ve výši
10.000 Kč pro DM studio – mažoretky Dačice, z. s., který bude použit na úhradu nákladů spojených s dopravou na ME MWF do
Chorvatska ve dnech 4. – 7. 7. 2019,
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• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou KEY – STAV GROUP s. r. o. Dačice na
akci „Oprava balkonů na bytovém domě
č. p. 221/I ul. Bratrská v Dačicích“ za celkovou cenu 473.626 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 31. 10. 2019,
• schválila vyhlášení Grantového programu zajištění provozu šatníku v roce 2020
a 2021, složení hodnotitelské komise
a hodnotící kritéria,
• schválila vyhlášení Grantového programu zajištění osobní asistence v roce 2020

a 2021 v Dačicích, složení hodnotitelské
komise a hodnotící kritéria,
• schválila vyhlášení Grantového programu zajištění provozu mateřského centra
v roce 2020 a 2021 v Dačicích, složení
hodnotitelské komise a hodnotící kritéria,
• schválila vyhlášení Grantového programu harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2020 a 2021 v Dačicích,
složení hodnotitelské komise a hodnotící
kritéria,
• schválila vyhlášení Grantového progra-
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mu zajištění pečovatelské služby v roce
2020 a 2021 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria,
schválila uzavření smlouvy o dílo se společností SETO, spol. s r. o. na stavební
práce akce „Optická síť Dolní Němčice“
s celkovou nabídkovou cenou pro město
Dačice ve výši 1.499.867,36 Kč bez DPH
a s termínem dokončení realizace akce
do 30. 11. 2019,
schválila zahájení zadávacího řízení s názvem „Přístavba učeben ZŠ Komenského
– Vybavení učeben“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
vzala se souhlasem na vědomí prodloužení provozní doby na pracovištích MŠ
Dačice v Bílkově a v Dolních Němčicích
od školního roku 2019/2020 o 1 hodinu
s tím, že provozní doba na těchto pracovištích bude stejná jako na ostatních
pracovištích, tedy od 6:15 do 16:15 hodin,
souhlasila se zapojením MŠ Dačice do
projektu kraje financovaného z Operačního programu Potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančním
příspěvkem s názvem „Potravinová po-
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•

•

•

•

•

moc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“,
schválila rozpočtové opatření č. 11/2019
v těchto objemech: příjmy 4.388.615,05
Kč, výdaje 2.149.206,00 Kč, financování
-2.239.409,05 Kč,
schválila vyhlášení Veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za Školou“ v Dačicích – III. etapa – 15. kolo,
vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu prodeje investičního majetku
a výhled prodeje investičního majetku ke
dni 18. 6. 2019,
schválila zadání stavebních prací „Oprava
chodníků v ulici Tyršova“ firmě Technické
služby Dačice s. r. o. a uzavření smlouvy
o dílo s tímto zhotovitelem s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 554.493,60 Kč
bez DPH a termínem realizace od 15. 9.
do 30. 11. 2019,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Oprava komunikací místních
částí Dačice“ včetně harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
schválila vyhlášení výběrového řízení

Zámecký park
(před kavárnou na louce)
od 19. do 22. srpna
každý den od 21:00 h
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.

Čertí brko
Hastrman
Po čem muži touží
Trabantem tam a zase zpátky

Zubní pohotovost
3. 8.

sobota

Trpáková Romana

Denisova 352, J. Hradec 1
Jáchymova 922, J, Hradec

•

•

•

•

s názvem „Parkovací stání Jiráskova – II.
etapa“ včetně harmonogramu veřejné
zakázky malého rozsahu,
schválila zadání stavebních prací „Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou – Dolní Němčice“ firmě
TRASKO BVT, s. r. o. a uzavření smlouvy
o dílo s tímto zhotovitelem s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 2.747.581 Kč
bez DPH a termínem realizace od 15. 8.
do 8. 12. 2019,
schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD
Beseda“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Divadelní technika s. r. o. s celkovou nabídkovou
cenou ve výši 560.790 Kč bez DPH,
schválila vyhodnocení veřejné zakázky „Oprava chodníků v Máchově ulici“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem společností JN stavitelství,
s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 1.175.324,39 Kč bez DPH,
vzala na vědomí zápis z 2. schůze Výboru
kontrolního Dačice, která se konala dne
10. 6. 2019.

Městské muzeum a galerie Dačice
Malý pohled na výstavu v dačickém městském muzeu, kde můžete do 1. září vidět čtvrté pokračování výstavy Ten sbírá to a ten
zas tohle.
Děkujeme všem dvanácti sběratelům, kteří nám zapůjčili materiál na výstavu. K vidění je celkem šestadvacet druhů sbírek, respektive výběr z těchto sbírek, protože celé by
se nám na výstavu jistě nevešly. Jen panenek Barbie je kolem 150.
Velkou pozornost poutají i historické kočárky.
603 107 991
Marie Kučerová,
384 361 796
ředitelka MMaG Dačice
384 363 571

4. 8.

neděle

Slezáček Bořek

10. 8.

sobota

Zadražilová Zdeňka Denisova 352/II, J, Hradec

11. 8.

neděle

Zajícová Monika

Hradecká 254, Nová Bystřice

384 397 576

17. 8.

sobota

Žídková Ilona

Benátky 672, Kardašova Řečice

384 382 254

18. 8.

neděle

Blechová Dana

Antonínská 85, Dačice

384 423 117

24. 8.

sobota

Bouchal Ivo

Vrchlického 5, Třeboň

384 723 036

25. 8.

neděle

Cuřín Jiří

Třeboňská 215, Chlum u Třeboně

384 797 235

31. 8.

sobota

Čechová Milena

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 569
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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 492 členů.
REALIZUJEME:
Rekonstrukce ulice Za Lávkami - realizace akce - červen - srpen 2019, rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace,
veřejného osvětlení, rozvody HDPE trubek.
Součástí je také nový chodník od lávky. Práce provádí firma Jindřichohradecké montáže s.r.o.
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích - realizace akce - únor 2019 –
březen 2020, přístavba budovy o třech nadzemních podlažích s využitým podkrovím
a vestavba podkrovních učeben pod střechou stávající budovy.
DOKONČILI JSME:
Zateplení domu 200/V, Sokolská cílem bylo snížení energetické náročnosti
budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Stavbu realizovala
firma Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ. Na akci
byla získána dotace.
Vybudování workoutového hřiště
v ulici Jiráskova - cílem projektu bylo doplnit hřiště pro malé děti o nové workoutové hřiště pro mládež a dospělé.
PLÁNUJEME:
Osvětlení přechodů pro chodce - cílem
projektu je zřízení osvětlení u dvou stávajících přechodů pro chodce v Hradecké
ulici. Přesně se jedná o přechod „‚Göthova - Hradecká‘‘ a „Hradecká - Pantočkova‘‘.
U přechodu „Göthova - Hradecká‘‘ je součástí projektu rovněž posun stávajícího
přechodu, a to z hlediska nevyhovujícího
rozhledu. Součástí rekonstrukce je vybudování bezbariérového přístupu včetně
varovných a signálních pásů.
Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové - cílem projektu je vybudování bezbariérového výtahu v pavilonu pro první
stupeň v Základní škole Dačice, Boženy
Němcové 213. Tento projekt navazuje na
vybudování výtahu v pavilonu 2. stupně.
Zateplení domu 189/V, Komenského
- na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva s firmou Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, s celkovou nabídkovou cenou pro
město Dačice ve výši 1.863.084,00 Kč bez
DPH a s termínem dokončení realizace akce
do 1. 10. 2019. Na zateplení byla získána dotace.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)
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Postřehy kurátora pro děti a mládež:
Nastavení hranic ve výchově dítěte
Nastavení hranic je jedním z nejdůležitějších pilířů ve výchově dítěte. Od toho,
jak se nám nastavení pravidel a vyžadování jejich dodržování povede, se odvíjí celkový vývoj jedince. Jasné hranice, pokud je s nimi správně nakládáno, děti uklidňují, navozují pocit jistoty a bezpečí. Nastavení hranic, ale není jednoduché a má
mnoho úskalí.
Děti je třeba od útlého věku učit, že svět
má svá omezení. Tak je to dáno ve vesmíru, v přírodě, ve společnosti. Společnost
má pravidla, v okolí dítěte jsou nebezpečí,
která jej ohrožují, a také jsou úkoly, každodenní činnosti, které je třeba udělat. Aby
dítě ve společnosti uspělo, musí vědět, že
není středobodem světa, že se vše netočí
a nebude točit kolem něj.
Aby výchova nebyla autoritativní, ani příliš liberální, ale vyvážená, je potřeba vytvářet pravidla nejen pro děti, ale v pozdějším
věku i s dětmi. Nastavená pravidla musí dodržovat nejen děti, ale v první řadě rodiče.
Pravidla musí platit vždy a je třeba je dodržovat soustavně, denně. K tomu musíme
používat výchovné prostředky, jako jsou
např. odměna – trest, pozitivní a negativní
motivace.
Přirozeností dítěte, je zkoušet plasticitu
nastavených pravidel. Je normální, že dítě
bude zkoušet, kam až může zajít. Tady je na
rodiči, aby dal dítěti jasně najevo, kam ještě ano a kam už rozhodně ne. O pravidlech
můžeme s dítětem diskutovat při jejich

nastavování, abychom zjistili úhel jeho pohledu. Když jsou pravidla nastavena, tak už
diskusi nepřipouštíme, leda bychom, například k měnícímu se věku dítěte cítili, že je
změna třeba. Nastavení hranic je vývojový
proces, který začíná narozením dítěte a pokračuje až do dospělosti.
Pokud dítě nemá nastaveny hranice již
od útlého věku v rodině, nebo je má nastaveny špatně, tak dříve či později narazí,
protože pravidla má každý dětský kolektiv,
školka, škola a nakonec celá společnost. Pokud tedy dítěti nenastavíme hranice v láskyplném prostředí rodiny, může být náraz
při zjištění, že nějaké hranice existují, dost
tvrdý, protože nastavování pravidel například dětským kolektivem, asi úplně láskyplný nebude.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že výchova v rodině musí být jednotná, to je základ
úspěchu. Myslete na to, že hranice nastavujete dítěti pro jeho dobro, pro jeho bezpečí,
pro jeho jistotu.
Miroslav Luks,
kurátor pro děti a mládež

Nabídka volného bytu v DPS pouze pro dvojici
Dle Směrnice rady města č. R3-19, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt
v Domě s pečovatelskou službou: byt č. 73, o velikosti 2+1, I. kategorie, situovaný
v přízemí, pouze pro dvojici
Celková plocha: 52,01 m2
Nájemné po slevě celkem (čerpání služeb): 5.425 Kč
Termín pro podání žádostí: do 9. srpna 2019 do 13:00 h. Žádost musí být doručena
v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 73 v DPS“
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty ve výši 3.500 Kč.
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na
úřední desce a na internetových stránkách města (www.dacice.cz).
Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234.

Nabídka volného bytu v DPS
Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt
v Domě s pečovatelskou službou: byt č. 56, o velikosti 1+0, situovaný v přízemí
Celková plocha: 29,26 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 2.985 Kč
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu. Byt pro
jednotlivce. Byt spadá do energetické třídy D.
Termín pro podání žádostí: do 16. srpna 2019 do 13:00 h. Žádost musí být doručena
v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 56 v DPS“
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty ve výši 2.000 Kč.
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na
úřední desce a na internetových stránkách města (www.dacice.cz).
Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234.

www.dacice.cz

Krátkodobé ubytování vyžaduje
živnostenský list
Upozorňujeme poskytovatele krátkodobého ubytování na povinnost ohlásit
živnostenskému úřadu živnost. Živnost se vyznačuje soustavností, je provozována
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku
a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Ubytovací služby spadají do
živnosti volné, tzn., že při založení živnosti není vyžadováno předložení dokladů
odbornosti popř. dalších dokladů.
Je nezbytné rozlišit krátkodobé ubytování od pronájmu
nemovitostí, bytů a nebytových prostor, kte-

rý živností není.
Ubytování je nabízeno na krátkou dobu
zejména za účelem rekreace. Nad rámec
ubytování jsou poskytovány další služby,
např. úklid prostor, výměna ložního prádla… Oproti tomu nájem je sjednáván jednorázově na delší dobu primárně za účelem zajištění bytové potřeby nájemce.
Nejedná se tedy o ubytování za účelem
rekreace. Nájemce si sám provádí běžnou
údržbu a drobné opravy najatého prostoru,
nejsou mu poskytovány další služby.

V případě nenahlášení provozování
živnosti by se provozovatel dopouštěl
neoprávněného podnikání. Podle § 61
odst. 4 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 500.000 Kč.
Na ubytovatele v rámci města Dačice
a jeho místních částech se dále vztahuje
povinnost, dle obecně závazné vyhlášky
č. 3/2016 o místních poplatcích, část V, přihlásit se k poplatku z ubytovací kapacity.
Ten činí 5 Kč za každé využité lůžko a den.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na
Městský úřad Dačice, odbor obecní živnostenský úřad.
Jitka Smítková,
odbor obecní živnostenský úřad

Soutěž Rozkvetlé Dačice 2019
Do posledního srpnového dne je možné se přihlásit do soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu.
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

Letecké muzeum Viléma
Götha v Dačicích
SLAVÍ PATNÁCTINY
sobota 10. srpna 2019
na Palackého náměstí

Letní soutěž s první kostkou cukru
Město Dačice pro vás připravilo letní soutěž, která probíhá 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. Na výherce čekájí: 1. místo poukázka
1.500 Kč + cest. kufr, 2. místo: poukázka
1.000 Kč + cest. kufr a 3. místo poukázka
500 Kč + cest. kufr. Více informací naleznete
na www.dacice.cz.
(red.)

Právě opravujeme
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 491 členů.
PROBÍHÁ:
Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou - Dolní Němčice
- jedná se o I. etapu rekonstrukce vodovodního řadu, který je v havarijním stavu.
Týká se úseku o délce cca 620 bm. Rada
města na své 20. schůzi rozhodla o přidělení zakázky firmě TRASKO BVT s.r.o.
za celkovou cenu ve výši 2.747.581 Kč bez
DPH. Stavební práce budou probíhat od
15. 8. do 8. 12. 2019.
Oprava chodníků v ul. Máchova – jde
o rekonstrukce ucelené části chodníků
v ulici Máchova. Oprava reaguje na připravovanou rekonstrukci teplovodů, kterou
bude provádět firma Teplospol a.s. Do prvního kola výběrového řízení na zhotovitele
nepřišla žádná nabídka. Rada města proto
vyhlásila na své 18. schůzi druhé kolo výběrového řízení. V něm byly podány celkem
3 nabídky. Nejnižší nabídku podala firma
JN stavitelství s.r.o. ve výši 1.175.324 Kč bez
DPH. Práce budou probíhat do 31. 10. 2019.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava komunikace k Toužínské nádrži - předmětem opravy je komunikace
vedoucí kolem zahrádkářské kolonie k Toužínské nádrži. Bude provedeno vyrovnání
podkladu štěrkodrtí a položení asfaltového
recyklátu tl. 80 mm. Rada města vyhlásila
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Termín realizace od 7. 8. do 30. 9. 2019.
Oprava komunikace Velký Pěčín - Kostelní Vydří - oprava bude spočívat ve vyrovnání podkladu položením vrstvy 50 mm
z asfaltového recyklátu a finální vrstvy tl. 40
mm z asfaltobetonu. Jedná se o úsek v délce 1.245 m. Rada města na svém 20. zasedání vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Termín realizace byl stanoven od
7. 8. do 31. 10. 2019.
Oprava chodníku v ulici Tyršova
- předmětem opravy bude část chodníku.
Jedná se o předláždění nejhoršího úseku.
Realizace proběhne na podzim letošního
roku. Rada města schválila zadání zakázky firmě Technické služby Dačice s.r.o. za
celkové náklady ve výši 554.493 Kč bez
DPH. Stavební práce budou probíhat od
1. 9. do 31. 10. 2019.
DOKONČILI JSME:
Oprava komunikace Borek - byla provedena rekonstrukce rozestavěné komunikace, která slouží jako jediná příjezdová
cesta k sedmi rodinným domům v této
místní části.
(red.)
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Otevřená OKNA v Dačicích připravují
Motto: „Člověk je šťastný, když má co dělat, v co doufat a koho milovat“, Viktor
Emanuel Frankl.

S tímto mottem vznikla před 15 lety
v Jindřichově Hradci organizace Otevřená
OKNA, která si dala za cíl podporovat osoby
se zdravotním postižením, rodiny a seniory
v aktivním způsobu života a začlenění do
běžných společenských aktivit. Tato organizace má v současné době pět pracovišť
v Jindřichově Hradci a dvě pracoviště v Dačicích. Sociálně terapeutická dílna Dačické
okénko zahájila svoji činnost v roce 2016
díky velice pěkné spolupráci s městem
Dačice. Vznik dílny podpořily aktivní členky spolku Dačický Zvoneček. Spolupráce
s různými subjekty v Dačicích však zdaleka
neskončila. Velmi plodnou a inspirativní
se stala spolupráce s firmou Centropen.
Během tří let byl s touto firmou připravován projekt chráněných dílen a chráněného bydlení. Objekt, ve kterém budou tato
pracoviště umístěna, je majetkem firmy
Centropen a ta jej velmi hezkým a nákladný způsobem zrekonstruovala. Chráněná
dílna zahájila svoji činnost dne 1. dubna
2019. V současné době je zde zapracováno
osm zaměstnanců a další budeme ještě přibírat. Skloubit činnost lidí s mentálním postižením a lidí zdravotně postižených bez
mentálního handicapu přináší jistá rizika
a ne každý zaměstnanec v tomto procesu
obstojí. Proto nastavení týmu a zapracovávání lidí v tomto provozu může s sebou nést
i neporozumění a bolest. Ale to ostatně přináší život – každé nové dítě přichází na svět
s bolestí, radost přichází až se zráním.
Novým provozem, který se hlásí k životu, je Chráněné bydlení Dačické okénko.
Jeho mottem je: „Domov není místo,
kde bydlíš, ale kde ti rozumějí.“ (Christian Morgenstern). Chráněné bydlení
Okénko nabízí motivovaným lidem se
zdravotním postižením bezpečné místo
k bydlení a podporu v důstojném a plnohodnotnémživotěvpřirozenémprostředí
a vztazích.
Cíle Chráněného bydlení Okénko:
• Spoluvytvářet přijímající prostředí a bezpečné místo k bydlení a životu
• Život uživatele co nejvíce přiblížený životu běžné populace (se všemi právy, povinnostmi i s využitím vlastních dovedností, zdrojů a zájmů)
• Zvýšení kvality života uživatele
• Získání, rozvoj nebo udržení návyků
a dovedností uživatele potřebných k pod-

6

porovanému nebo samostatnému bydlení a zařazení se do běžného života
Okruh osob - cílová skupina
Dospělí lidé od 18 do 64 let se zdravotním (mentálním, tělesným nebo kombinovaným) postižením, kteří nejsou schopni
samostatného bydlení bez podpory další
osoby, nicméně jeví značnou míru soběstačnosti, jsou motivovaní a spolupracují.
Základním předpokladem užívání služby je
schopnost vzájemného soužití ve společné
domácnosti s dalšími osobami a schopnost
dorozumění se s personálem i ostatními
uživateli (komunikace s uživatelem je možná). Dalším předpokladem je, že uživatel je
schopen trávit během dne minimálně 1 hodinu bez přítomnosti asistenta v objektu.
Toto chráněné bydlení může poskytnout
domov 12 lidem, pro každého z nich je zde
připraven samostatný pokoj se sprchou
a WC. V objektu je rovněž velká společná
místnost s kuchyní a menší klubovna s čajovou kuchyňkou.
Krajské zastupitelstvo již schválilo granty
na zahájení poskytování služby, finanční
podporu na zakoupení zařizovacích předmětů jsme rovněž získali od Výboru dobré vůle Olgy Havlové, Konta Bariery a THK
Dačice. Všem třem nadacím i Jihočeskému
kraji velmi děkujeme za podporu. Zahájení
činnosti plánujeme od září 2019 – v září bychom rádi zaškolili personál a bydlení vybavili vším potřebným, v říjnu chceme zahájit
příjem klientů.
Vás, kteří máte zájem o práci našich služeb, zveme na prohlídku všech pracovišť
dne 19. září od 9:00 do 15:00 h. Sociálně terapeutickou dílnu Dačické okénko najdete
na adrese U nemocnice 87/II, Chráněnou
dílnu a Chráněné bydlení Dačické okénko
na adrese 9. května 161. Těšíme se na Vás
a v rámci Dne Otevřených Oken rádi poskytneme další informace! Případní zájemci
o práci nebo o umístění v chráněném
bydlení mohou kontaktovat PaedDr. Drahomíru Blažkovou, tel. č. 774 473 882,
724 594 724, Pražská 104, 377 01 Jindřichův
Hradec.
Drahomíra Blažková

V Dačicích je nově
otevřen
DENNÍ STACIONÁŘ
Od 1. 1. 2019 je nově otevřen Denní
stacionář v přízemí Domova seniorů Dačice na adrese Antonínská 101,
380 01 Dačice II.
Denní
stacionář je ambulantní
sociální služba určena pro seniory
(ženy i muže) od
55 let věku. Nabízí
občanům, kteří nemohou nebo nechtějí být v pracovních dnech sami doma,
možnost trávit svůj denní čas v prostorách
nového Domova seniorů činnostmi, které si
sami vyberou či kterým se rádi věnují.
Denní stacionář poskytuje své služby každý všední den, a to od 7:00 do 17:00 hodin.
Denní kapacita je 10 klientů.
Stacionář se nachází v přízemí Domova
seniorů. Jeho součástí jsou dvě místnosti,
jedna obývací místnost a druhá odpočinková; dále je zde k dispozici sprcha a bezbariérová toaleta.
Obývací pokoj je vybaven moderní kuchyní, jídelními stoly, židlemi, sedací soupravou, polohovacím křeslem, knihovnou,
televizorem. Další pokoj je vybaven dvěma
polohovacími lůžky pro možnost odpočinku, nočními stolky, konferenčním stolkem
a křesly. Ze stacionáře je umožněn přímý
vstup do nádherné okrasné zahrady.
Klientům nabízíme různé druhy aktivit,
pracovní činnosti, vaření, procházky, vyrábění z různých materiálů, zpívání, přednášky nebo besedy.
Základní služby poskytované denním
stacionářem jsou zpoplatněné, stejně jako
služby fakultativní.
Aktuální výši úhrady upravuje Sazebník
poskytovaných služeb, který je k dispozici
u sociálních pracovnic v DS Dačice
v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hodin, tel.:
384 495 146.
Případně na internetových stránkách
www.dsdacice.cz.
Stanislava Šenkyplová,
vedoucí Domova seniorů Dačice

Katolický dům Dačice informuje
od září nabízíme tyto volnočasové aktivity:
• Káčko – pohybové, hudební a výtvarné aktivity pro děti 0-7 let s rodiči
• Káčko S – sportovní aktivity pro školáčky a šikovné předškoláky – míčové hry, štafety,
lezecká stěna, seznamování s různými sporty
• Stolní tenis pro děti a mládež – kroužek stolního tenisu (pálku a sportovní obuv
s sebou)
• Dopoledníček – klubík pro rodiče s dětmi v herně
• Setkávání nad Biblí
• Cvičení pro zdraví
(časy konání aktivit budou upřesněny v září)

www.dacice.cz

Opět v Dačicích: Antifetfest aneb Jde to i jinak!
Antifetfest je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování mládeže a je určen pro žáky a studenty
základních a středních škol. Soutěž vznikla v roce 2007 v městské části Praha 12. Po deseti ročnících, které se konaly pouze na
území hlavního města, byl vyhlášen v minulém roce nultý ročník celorepublikové soutěže.
Obvodní kolo nultého a prvního ročníku podpořilo Zdravé město Dačice a MA21 a vyzvalo k účasti
všechny dačické školy. Zájem projevily pouze dvě.
Žáci ZŠ v ulici B. Němcové se do nultého ročníku
zapojili se dvěma snímky a do prvního ročníku již
se třemi. Studenti Gymnázia Dačice soutěžili s pěti
snímky. Hodnotící komise měla opravdu nelehký
úkol, vybrat z osmi snímků ty nejlepší.
Můžeme konstatovat, že všechny snímky
byly velmi kvalitně zpracovány, jak po stránce
technické, tak i obsahové. Všem účastníkům
soutěže velice děkujeme za odvahu, za nápady, za práci navíc
mimo školní činnost a prvním dvěma oceněným budeme držet palce v celorepublikovém kole, které se bude konat poprvé v Lomnici
nad Popelkou v dvoudenním termínu - 16. a 17. října 2019.
Přehled dačických filmů, tvůrců a ocenění:
Gymnázium Dačice
1.místo - Světlo nitra (Helena Blažková, Jiří Kohout a Kateřina Macků) –
2. místo – Jiná (Barbora Bubeníková, Jan Klivan, Barbora Lesná, Eva
Přibylová, Klára Šimánková)
3. místo - Pochod časem (Pham Khánh Ly, Přemysl Kříž, Kryštof Blažek, Nikol Koukalová, Antonín Habr)

ZŠ v ulici Boženy Němcové, Gymnázium (nižší)
1. místo - V zajetí (Martin Břečka, Ondřej Novák, Vojtěch Bartoň)
2. místo - Pýcha a pád (Ondřej Štěrba, Barbora Kepeňová, Denisa
Bartošová, Lucie Vejmělková)
3. místo - Ty nebo já (Alžběta Šedová, Barbora Šedová, Adéla Stehlíková
4. místo - Anorexie – (Kateřina Cigaleová, Kristýna Nehybová, Janette Horníková, Radim Máša)
5. místo - Dlouhodobá jizva (Tomáš Krejčí, Matěj Benecký, Lukáš
Němec, Vilém Haruda, Vojtěch Beneš)
Ilona Brabencová, Zdravé město Dačice a MA21

VELETRH VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT
sobota 7. září 2019
10:00 - 17:00 h v KD Beseda
Nejširší nabídka mimoškolních aktivit na jednom místě
bohatý pódiový program, výtvarné,
hudební a sportovní workshopy
skákací hrad, občerstvení zajištěno

Novinky ze ZŠ praktické a speciální v Dačicích
Školní výlet
Na počátku června jsme se vydali na školní výlet do zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Na zámku jsme si mohli vyzkoušet vojenské přilby, potěžkat
meč, obléknout si krásné kostýmy a vstoupit do „dobového obrazu“. V zámecké kuchyni byly k ochutnání bramborové placky pečené na peci. Moc se nám líbilo i divadelní představení Tři zlaté vlasy
děda Vševěda.

nesměla chybět i svačina v podobě opékaných buřtů. I přes veliké
teplo se vycházka všem žákům líbila.

Z Jaroměřic nás cesta vedla dále do nedalekých Ratibořic na ekologickou kozí farmu, kde jsme viděli ohromné množství bílých koziček, krásných kůzlátek a k ochutnání byly i výrobky z kozího mléka.
Výlet byl moc pěkný a všem se líbil.

Hravé dopoledne pro děti ze školky
Ve čtvrtek 20. června jsme připravili pro děti z MŠ Za Lávkami ze
třídy Žabiček hravé dopoledne na naší školní zahradě. Děti plnily
různé disciplíny např. prolézání tunelem, chytání rybiček, skákání
v pytli, dělání velkých bublin a další, a to za pomoci a asistence pedagogů a žáků naší školy. Počasí bylo slunečné a děti ze školky si na
naší školní zahradě pěkně pohrály. Za výkony v jednotlivých soutěžích si odnesly odměny. Těšíme se na další setkání.

Vycházka do přírody
V pátek 14. června se žáci společně s učiteli a asistenty vypravili
na vycházku po dačickém okolí. Příjemná vycházka byla spojena se
sběrem léčivých bylin a zkoumáním přírodních krás. Samozřejmě

Projektový den ve školní družině
Během klidnějších červnových dnů zažili naši žáci Projektový
den ve školní družině v rámci OP VVV Šablony II. Dne 18. června na
naše pozvání dorazil JOCKEY CLUB z Malého Pěčína, který dopravil na naši zahradu ovečku, kozu, poníka, kachny, slepice, morčata
a především koně s povozem. Děti zvířátka vodily, krmily, hladily
a na oplátku se projížděly na voze ulicemi Dačic. Děkujeme za
ochotu chovatelům klubu a doufáme v další spolupráci.
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Stát se kasá,
že se přibližuje občanům...
Jak v čem, jak kde, u nás tedy ne!
Vrátím se k informaci zveřejněné v květnu na webu města.
Titulek aktuální zprávy zněl „Zrušením FÚ neplní stát povinnosti vůči občanům“. Byl jsem rozčílený tehdy, jsem rozčílený nyní. Vždyť fakt neplní!
Rušením úřadů v regionech se stát lidem přeci vzdaluje, odcizuje, nadřazuje (na to stačí selský rozum). Teď to mají být finanční
úřady a Dačicka se redukce týká také. Pro 40.000 občanů, a to není
málo, se naprosto zásadně vzdaluje výkon státní správy, komplikuje život. Jak již bylo uvedeno, stát se tak zbavuje svých povinností
a zároveň bez uzardění přenáší náklady na občany. (Ale zkus občane ty neplnit své povinnosti...!?). A to by přeci stát měl občanům
sloužit, ne prvoplánově občané vedení státu. Občané si stát platí
ze svých daní a měli by dostat kvalitní a časově i místně dostupné
služby. Tak kde je tedy chyba?!
Nedá mi to, než citovat již citované. Jak se mají lidé na Dačicku
a jinde popasovat s omezením těchto služeb, když se jinde dočtou,
že: „Výdaje na platy zaměstnanců státu by měly letos vzrůst proti loňsku o 23,3 miliardy na 209,7 miliardy korun. Počet plánovaných míst
se má zvýšit o 16.305 na 469.737 míst. Počítá s tím návrh státního rozpočtu“. (Česká tisková kancelář)? Vždyť to je jako výsměch regionům!
Naštvalo to radnici, zvedlo mandle těm, kteří již zprávu četli
a rozzlobení budou pokaždé všichni ti, kteří se budou za službami místně příslušného FÚ handrkovat v zimě, v létě do Jindřichova
Hradce. Takhle si představitelé státu, ministerští úředníci od stolů představují přibližování státu blíže k lidem? Pokud ano, pak je
něco shnilého ve státě českém! Zkoušel jsem diskutovat, vyjednávat, aktivně zabojovat, argumentovat. Nic platné. Na ministerstvu
financí jsou slepí, hluší. Ale nemůžeme to vzdát. Proto předseda
mikroregionu Dačicko zaslal na krajské ředitelství Finančního úřadu ČR k rukám jeho ředitele otevřený dopis. Proto budu na ministerstvu lobbovat i já. Jde o spravedlnost, jde o princip a jde o budoucnost. Dnes zruší finanční úřad, a co zruší příště?
Přeji krásné a klidné léto
Jan Bartošek

Elektromobilita a trochu fyziky
Kromě sucha a kůrovce je čistota ovzduší další žhavé téma.
Postupná náhrada osobních aut s dieslovými a benzinovými
motory elektromobily bývá pak představována jako jedna
z možností, jak situaci zlepšit.
Že elektromobil jezdí na elektřinu a při jízdě nevyrábí výfukové
plyny, víme všichni, nevím ale, zda si všichni uvědomujeme také
následující:
Polovina elektřiny v České republice se vyrábí v uhelných elektrárnách a třetina v jaderných. Zjednodušeně lze tedy napsat, že
každý elektromobil má dnes „vývod svého výfuku“ z poloviny
v některé z uhelných a z jedné třetiny v některé z jaderných elektráren.
Průměrný elektromobil potřebuje na ujetí 100 km asi 20 kilowatthodin (kWh). To znamená, že pokud ujedeme s elektromobilem například 300 km, potřebujeme na jeho dobití při příkonu 10
kW dobu 6 hodin. Pro představu příkon 10 kW odpovídá zhruba
příkonu 4 současně zapnutých varných konvic. Logicky je tedy zřejmé, že dobití elektromobilu na dojezd 300 km za 3 hodiny z běžné
domácí sítě je velmi problematické, protože naše domácí elektrická síť současné tříhodinové zapnutí 8 varných konvic do jedné zásuvky nejspíše nezvládne.
Elektromobil má místo nádrže baterii, která kromě jiného obsahuje vzácné kovy, které se těží s negativními dopady na životní
prostředí a někdy i za nedůstojných podmínek, například v Africe.
Osobně jsem přesvědčen, že využití elektromobilů zejména,
v hustém městském provozu, je přesto žádoucí a měli bychom je
podporovat. Zároveň bychom se však měli snažit o to, abychom
více akcentovali shromažďování elektrické energie vyrobené
ze sluneční nebo větrné energie ve velkokapacitních bateriích
a tyto baterie jsme potom využívali jako „čerpací stanice pro
elektromobily“. Pokud toto dokážeme, snížíme jednak zatížení
elektrické sítě a zároveň bude skutečně platit, že takto nabité
elektromobily budeme opravdu moci při jízdě po právu považovat
za téměř bezemisní.
Miloš Vystrčil, senátor

XVIII. Dačické baroko
Po loňské pauze jsme pro vás opět připravili již 18. ročník
festivalu barokních umění Dačického baroko. Program je
tentokrát „zasazen“ do Dnů evropského dědictví 2019 a je
rozdělen do dvou po sobě následujících víkendů.
MĚSTO DAČICE, ŘÍMSKO
MSKO-KATOLICKÁ FARNOST DAČICE, ZÁMEK DAČICE
DA

V neděli 8. září můžete navštívit areál
Státního zámku v Dačicích, kde bude
k vidění již tradiční spolek CÍSAŘSKÝ
REGIMENT, který představí vojenské
ležení z doby třicetileté války. Dozvíte
se něco o barokním válčení a zbraních
NEDĚLE 8. září 2019
a budete
moci ochutnat,
co se vaří v táborové kuchyni. Paralelně
10 -16 h. Státní zámek Dačice
ice
BAROKO NA ZÁMKU
bude
na
prohlídkové
trase zámku k vidění barokní květinová výbarokní květinová
ová výzdoba,
výzdoba vojenské ležení, řemesla,
emesla, hudba a další
zdoba. O hudební
doprovod
se postará DAČICKÁ KAPELA z místní
NEDĚLE 15. září 2019
10 h. Klášterní
kostel sv. Antonína Paduánského
základní
umělecké
školy.
MISSA FRANCISCANA
bohoslužba s barokním ordináriem z knihovny dačických
f
františkánů
Následující víkendickýchpřinese
v neděli 15. září hned 2 hudební akce,
lášterní kostel sv. Antonína Paduánského
15 h. Klášterní
obě
v
kostele
sv.
Antonína
Paduánského. Bohoslužba s barokním
ALLA SACRA MAESTA DI FERDINANDO TERZO
hudba období vlády habsburského panovníka Ferdinanda III
ordináriem
unikátní
Jiříí MiroslavzProcházka
– baryton sbírky dačických františkánů, při které zazpívá SCHOLA OD SVATÉHO ANTONÍNA a odpoledne si pak můžete vyslechnout koncert souboru CAPELLA ORNAMENTATA pod
vedením Richarda Šedy s brněnským barytonistou Jiřím Miroslavem Procházkou, jehož rodové kořeny sahají do nedalekých
Radlic.
Festival finančně podpořilo město Dačice a Nadace život umělce.
Vstupné na všechny akce je dobrovolné, s výjimkou prohlídky zámku. Těšíme se na vaši návštěvu!
Richard Šeda
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Dne 11. 8. 2019, 15:00 – 17:00 h
kulturní akce v rámci jízd parního vlaku

Country na peróně v Dačicích
Hrát bude country skupina z Dačic Kořeni vod Kořena, s koňským povozem bude jezdit Ponny expres JC Malý Pěčín, občerstvení zajišťuje SDH Malý Pěčín. Vstupné na akci zdarma a koná
se za každého počasí. Akce je součástí programu DY-THA rail.

XVIII.

DA ICKÉ
DAČICKÉ

BAROKO
00

00

CÍSAŘSKÝ
SKÝ REGIMENT, DAČICKÁ
DA ICKÁ KAPELA

30

SCHOLA OD SV. ANTONÍNA A HOSTÉ FESTIVALU
00

&
CAPELLA ORNAMENTATA (Richard Šeda)

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
TVÍ 2019
www.capella-ornamentata.cz
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Knihovna Matěje Mikšíčka
Knihovna bude fungovat v náhradních prostorách na Palackého nám. čp. 2 - PO CELÉ PRÁZDNINY - beze změn, dle běžné
výpůjční doby. Všechny informace na www.mkdac.cz.

Pasování na rytíře řádu čtenářského již podevatenácté
Pasování je vyvrcholením celostátního projektu Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka. Obsahem projektu je práce s žáky prvních
tříd, přičemž knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi
pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro
prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována
výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2018/2019 to
byla kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz
– Kde se nosí krky. Jen pro zajímavost, ilustrátorka A. Schulz žije střídavě ve Vídni a v Maříži u Slavonic a ilustrovala více než 200 knih,
mimo jiné i učebnice pro děti v Rakousku, v Německu i v Čechách
a získala za své ilustrace řadu cen.
Na rytíře řádu čtenářského bylo v pondělí 26. června pasováno
za účasti mnoha rodičů či prarodičů celkem 105 dětí z prvních tříd
základních škol v Dačicích. Po scénce pasování na rytíře z historie
rodu Dalbergů pasoval na děti čtenáře „spisovatel M. Mikšíček“,
jehož jméno nese od listopadu roku 2018 i naše knihovna. Děti slíbily, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější dary a budou se
k nim chovat opatrně a s úctou. Děkuji Státnímu zámku v Dačicích
za poskytnutí nádherného prostoru tanečního sálu a divadelním
souborům Tyl a Tyláček za čtení a hraní, vedení škol a učitelkám
za příjemnou spolupráci. Při pasování si děti odnesly nejen knížku,
Kde se nosí krky, ale také komiks o knihovně s Kostičkou Cukrovou
a drobnou sladkost. Potěší nás, když se z většiny z nich stanou čtenáři.

doplnění fondů pro rozvoj jazyka
Fond zvukových knih budujeme od roku 2009. I když každý rok
nakupujeme nové tituly, uživatelé této služby chtějí nová a nová
namluvená – čtená literární díla. Vedle zvukových knih nabízíme
handicapovaným uživatelům program Friendly vox. Audioknihy
nepůjčujeme. Knihovna se také zapojila do projektu Bookstart
a rodiče dostávají při vítání občánků dárkové sety. Projevilo se to
i zvýšenou návštěvností maminek s malými dětmi a poptávkou po
knihách s tematikou logopedie a dyslexie a po pomůckách k různým znevýhodněním či chytrých hrách. Obě tyto potřeby by měla
splnit realizace projektu. Důležitým cílem je podpora rozvoje mateřského jazyka. Dětí, které špatně mluví, je čím dál více. V rámci
projektu budou v Knihovně Matěje Mikšíčka uspořádány dvě vzdělávací a volnočasové aktivity pro veřejnost, vč. pro handicapované,
které budou personálně zajištěny dobrovolníky.
2. Město Dačice čte – druhý týden v září
Tento komunitní projekt – literární a filmový festival - se snaží
propojit dačické aktéry na poli kultury se školami a veřejností. Jeho
pilotní ročník má za úkol zpopularizovat čtení a představit a připomenout vybraná díla spisovatelů Květy Legátové a Ondřeje Sekory,
kteří mají letos významná životní výročí.
Jejich díla budou v průběhu jednoho týdne představena v nejrůznějších podobách: předčítání, filmová projekce, čtenářský maraton, výtvarné zpracování, besedy apod. Podrobný program bude
k dispozici na plakátech, na webu knihovny a na dalších komunikačních cestách, které jsou k dispozici. Držte nám palce, ať se první
ročník podaří a zasadí tak nový kamínek do bohaté mozaiky kulturního dění v Dačicích.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Skončil další ročník virtuální univerzity třetího věku (vu3v)
V Dačicích máme 2 skupiny studentů. Skupina při knihovně studovala v akademickém roce 2018/2019 dva kurzy: Lesnictví a Dějiny oděvní kultury I. Celkem se v knihovně každou druhou středu
v měsíci scházelo 30 posluchačů, někteří studovali oba kurzy najednou. K promoci na České zemědělské univerzitě v Praze dostudovala Ing. H. Miškovská, závěrečného semináře v Novém Městě
na Moravě se zúčastnilo 6 studentek, pod svá křídla je vzala první
skupina s paní M. Rehartovou a R. Hájkem. Část posluchačů zakončila tento semestr poznávací cestou na zámek Dobrohoř, na němž
probíhá v současnosti 15 různých výstav, a do zaniklé vesnice Košťálkov.
Další ročník vu3v začne zimním semestrem na začátku října
a protože knihovna je v náhradních prostorách, kde není na tyto
aktivity místo, budeme se scházet v nové zasedací místnosti Městského úřadu. Přesný termín prvního setkání v září – bude vhodné
i pro NOVÉ ZÁJEMCE – bude včas oznámen. Přeji všem KRÁSNÉ
LÉTO a těším se na setkávání v dalším semestru.

--- inzerce ---

Granty z Ministerstva kultury pro knihovnu – Zvukové knihy
a Město Dačice čte
V souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice je dotační řízení Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století zaměřeno
především na podporu nadstandardní knihovnické, informační
a kulturně vzdělávací činnosti knihoven a na podporu dostupnosti
informací pro občany se zdravotním postižením. Naše knihovna
získala v roce 2019 z tohoto programu dva granty.
1. Rozšíření nabídky knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké,
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Letní olympiáda dětí a mládeže
Od neděle 23. do pátku 28. června 2019 proběhly v Liberci, Jablonci na Nisou a Bedřichově Hry IX. letní olympiády dětí
a mládeže.

Hlavním pořadatelem je Český olympijský výbor a příslušný kraj.
Olympiáda je to se vším všudy. Jednotlivé kraje soutěží jako státy.
Nechybí slavnostní zahájení, včetně slibu závodníků, rozhodčích
a zapálení olympijského ohně. Účast našich slavných a úspěšných
sportovců je pro startující perfektní motivace.
Letošních letních her se účastnilo 3 400 sportovců v 19-ti sportech. Jedním z nich bylo také judo, které se do programu her vrátilo
po delší pauze. Možná i úspěchy Lukáše Krpálka a jeho zlatá medaile z Ria pomohly.
V judu byla soutěž vypsána pro koedukovaná družstva. Pro vysvětlenou, za každý kraj startovalo družstvo složené ze 4 děvčat
a 4 chlapců, postupně v osmi hmotnostních kategoriích. Do vý-
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běru Jihočeského kraje se nominovali a olympiády účastnili hned
tří dačičtí judisté, Vojtěch Karkoška, Matyáš Puchner a Sára Anna
Vranová. V olympijském turnaji jsme sice do finálových bojů nepostoupili, ale můžeme říci, že se za předvedené výkony rozhodně
nemusíme stydět. Dokonce jsme byli nazváni smolaři turnaje.
V postupové skupině jsme měli tři utkání. Všechny tři skončily
poměrem 4:4 a o celkovém výsledku rozhodovaly pomocné body.
V jednom zápase dokonce rozhodovaly o vítězství vteřiny. Kdyby
technika proběhla o 10 vteřin dřív, ne až v nastaveném čase, celé
utkání jsme vyhráli a postoupili.
Každopádně celý turnaj a celý olympijský týden byl úžasný,
včetně doprovodných programů a celého dění. Vyzkoušeli jsme si
úžasnou atmosféru a věřím, že pro hodně startujících je to veliká
inspirace pro jejich další sportovní život.
Jsme rádi a bylo nám ctí reprezentovat náš kraj a zároveň Dačice.
Chcete zažít podobné věci? Chcete si vyzkoušet olympijský
sport? Chcete rozvíjet celé tělo, nejen sílu, ale také gymnastické
dovednosti, rychlost, postřeh?
V tom případě přijďte v průběhu září, vždy v úterý v 15:30 do
Sokolovny v Dačicích, vyzkoušet si trénink juda. Nábor od 5-ti let
věku, horní hranice není omezená. Judo je pro všechny, malý, velký, tenký, apod. Judo rozvíjí nejenom tělo a fyzické dovednosti, ale
také psychickou odolnost a jako japonský sport je o úctě k soupeři
i k sobě samému.
Na případné dotazy rádi odpovíme na FB, na mailu – judodacice@gmail.com nebo na tel. 608 656 522.
Těšíme se na Vás v září v Sokolovně v Dačicích.
Milan Malý, TJ Sokol Dačice-Centropen
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Ceny ředitele školy 2019
V pátek 14. 6. 2019 proběhlo na gymnáziu předání Cen ředitele
školy pro mimořádné studentské osobnosti. V 0. ročníku byli oceněni tito žáci:
Sára Šestáková (3. ročník) - Sára se po celou dobu studia aktivně zapojuje do studentského života a činnosti studentského parlamentu. Ve školním roce pomáhala vyučujícím tělesné výchovy
s přípravou a realizací adaptačního pobytu primy, byla hlavní organizátorkou Dne dětí pro ZŠ Neulingerova. Školu úspěšně reprezentuje ve sportovních soutěžích. Spolupracuje se školní internetovou
televizí G-one.tv a je autorkou řady článků ze života školy publikovaných na webových stránkách gymnázia i v Dačickém zpravodaji.
Jan Klivan (sexta) - Honza pravidelně reprezentuje školu ve vědomostních soutěžích a předmětových olympiádách z fyziky, chemie a informatiky. V minulém školním roce obsadil jako nejmladší
účastník vynikající 2. místo v soutěži pořádané Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě, určenou pro nadané studenty na Vysočině
a v okolí se svým projektem Elektronický zámek dveří. V letošním
školním roce práci dále rozvinul a stal se po mnoha letech prvním
žákem našeho gymnázia, který se zapojil do středoškolské odborné činnosti, v krajském kole obsadil 5. místo. Honza je také nedílnou součástí týmu internetové televize G-one.tv.
Martin Urbanec (1. ročník) - Martin potvrdil pověst vynikajícího žáka, která ho předcházela ze základní školy. V letošním školním roce postoupil do krajského kola olympiády ze zeměpisu. Jeho
úspěch je o to cennější, že soutěžil v kategorii určené pro žáky SŠ,
tedy se žáky až o tři roky staršími. Zároveň se také ukázal jako týmový hráč a se svými spolužáky postoupil do celostátního kola
Dějepisné soutěže gymnázií (v týmu s Jáchymem Bartoškem ze
sexty a Kryštofem Blažkem z kvinty) a do národního kola lesnické
soutěže YPEF (v týmu s Janem Terberem z 1. ročníku a Alexandrou
Palánovou z kvinty).

Součástí ocenění byla pro všechny odměna ve formě poukazu
na nákup zboží ve výši 1.000 Kč a pozvánka na slavnostní večeři,
která proběhla za účasti předsedy studentského parlamentu Jáchyma Bartoška a ředitele školy Milana Točíka v restauraci U Koníčka ve čtvrtek 20. června od 18:00 hodin.
A kdo může získat toto ocenění v příštím roce? Pravidla pro udělení ceny jsou jednoduchá:
1) Nominované na udělení ceny předkládá řediteli školy studentský parlament do konce dubna.
2) Ředitel školy vybere do konce května z nominovaných žáků
max. 3 žáky, kterým bude cena udělena.
3) Předání cen pro daný školní rok proběhne v červnu.
4) Cenu lze získat pouze jednou za dobu studia na gymnáziu.
Milan Točík
První v celonárodním kole lesnické soutěže YPEF
Ve dnech 17. a 18. června se konalo národní kolo 9. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People In

European Forests - YPEF). Akce probíhala v Kostelci nad Černými
lesy a její organizaci zajistila Fakulta lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity (FLD ČZU).
Národního kola se zúčastnilo celkem 12 tříčlenných soutěžních
družstev (6 za kategorii mladších žáků a 6 za kategorii starších
žáků), které soutěžily v teoretických i praktických znalostech lesa
a evropského i českého lesnictví.
V pondělí 17. června vyrazilo reprezentovat naše gymnázium za
kategorii mladších žáků do Kostelce družstvo ve složení Saša Palánová z kvinty, Kryštof Blažek z kvinty a Martin Urbanec z 1. ročníku. Po náročné cestě proběhla registrace a ubytování v prostorách
zámku v Kostelci nad Černými lesy. Následoval zasloužený oběd,
krátký odpočinek a soutěž mohla začít. Bezprostředně po slavnostním zahájení se soutěžící museli vypořádat s písemným testem, který byl složen z 30 otázek o evropském lesnictví v anglickém
jazyce. Dále pak s prezentací na téma „Forest and water“, kterou
soutěžící zpracovávali společně v rámci domácí přípravy na národní kolo. Prezentovali opět v anglickém jazyce.
Druhý den byl věnován praktické části, která se konala v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy. Soutěžící řešili různé úkoly na
9 stanovištích zaměřených na myslivost, ochranu lesa, pěstování
lesa, botaniku, dendrologii, těžbu, ekologii a dřevařství.
V příjemném prostředí arboreta zároveň proběhlo vyhlášení
vítězů za účasti zástupců partnerů soutěže. V kategorii mladších
žáků naše družstvo opět zvítězilo a obhájilo tak ve své kategorii
prvenství i v tomto kole. V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo
ze Střední lesnické školy Žlutice, které se stalo zároveň absolutním
vítězem a bude reprezentovat Českou republiku v září v mezinárodním kole ve středisku Olšina na Šumavě.
I když našim soutěžícím celkové absolutní vítězství o několik
bodů uniklo, stali se absolutními vítězi v anglickém písemném
testu, ze kterého získali největší počet bodů. Všem členům našeho
družstva patří velká gratulace a zároveň poděkování za vzornou reprezentaci školy, svědomitý přístup, skvělou týmovou spolupráci
a veselou a pohodovou atmosféru po celou dobu akce!
Miroslava Chňoupková
Cambridgeské zkoušky z angličtiny
Letos se v květnovém termínu přihlásilo k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka na úrovni FCE (First Certificate in English,
u nás B2) 8 žáků našeho gymnázia – Lukáš Sivák ze 4. ročníku, Jirka
Kohout, Bára Kellnerová, Helena Blažková, Jáchym Vágner a Vojta Jakubec ze 3. ročníku, Jakub Čurda a Saša Martinů ze septimy.
Zkoušky proběhly 25. května v režii Evropského centra jazykových
zkoušek se sídlem v Českých Budějovicích.
Zkouška je časově náročná, protože studenti musí prokázat znalost angličtiny v souhrnném testu - porozumění textu, gramatiky
a slovní zásoby, v poslechovém testu, rozhovoru a písemném projevu v podobě slohové práce – to celkově představuje zhruba 4 hodiny zkoušení. Všichni zkoušku úspěšně složili a takto zúročili výborné
výsledky, kterých dosahují ve studiu angličtiny. Jirka, Bára, Helena
a Kuba získali více bodů, než je požadováno k úspěšnému
složení zkoušky, což znamená, že jim byl udělen certifikát na
úrovni CAE (Certificate in Advanced English, u nás C1). Absolventi zkoušky CAE již dosahují plnohodnotného standardu jazyka při
práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako
doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.
Pro naše absolventy je samozřejmě zajímavé to, že jim při studiu
na vysoké škole bude uznána daná úroveň angličtiny bez dalších
povinných zkoušek, případně jim budou uděleny v přijímacím řízení body navíc, a pokud budou žádat o pracovní pozici s požadovanou znalostí angličtiny, stačí jim prokázat se obdrženým certifikátem. Všem výše jmenovaným přeji, aby jim obdržené certifikáty
usnadnily studijní i pracovní život.
Naďa Koprová
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Informace ze SŠTO Dačice
Hodnocení projektu Fiktivní firma
Dne 13. 6. 2019 proběhlo poslední setkání žáků 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání (se zaměřením na Moderní obchod
a multimédia) na kurzu nazvaném Fiktivní
firma, jehož cílem bylo rozvíjet jejich podnikavost a samostatnost.
Žáci si jako předmět svého podnikání
vybrali výrobu a prodej vlastnoručně
malovaných triček. I když má kurz označení
“Fiktivní firma”, mnoho úkonů museli žáci
provádět reálně: např. vybrat a objednat
trička, nakoupit barvy, vymyslet vzory tisku, trička ozdobit a zajímavě je nafotit.
Museli se rozhodnout, jak tričko vyrobit,
zvolit cílovou skupinu zákazníků a zaúčtovat všechny potřebné finanční operace
pomocí účetního programu Pohoda. Jako
potencionální podnikatelé museli zvážit,
zda jejich firma prodejem navrženého trička získá, nebo bude ve ztrátě.
V rámci školního e-shopu si pak mohli
žáci i učitelé naší školy vybrat a následně
i jedno tričko fiktivně koupit. Za sebe i kolegy mohu říci, že všechna trička byla krásná a byl opravdu problém vybrat si pouze
jedno. Všichni účastníci kurzu obdrželi pamětní list a sladkou odměnu. Prodejní akci
vyhrály Tereza Sedláčková, Lucie Véghová
a Sabina Ležáková, které byly odměněny
zajímavou knihou o podnikání. Žákům se
projekt líbil, bavila je především designérská práce s barvami i šablonami a všichni
velmi ocenili možnost vyzkoušet si podnikání ve školním prostředí.
Milena Dvořáková
Předškoláci z MŠ Bratrská v SŠTO Dačice
V pondělí 17. června 2019 dopoledne
přišly do naší školy děti předškolního věku
z MŠ Bratrská, aby si prohlédly areál školy
a zasoutěžily si ve velké tělocvičně.

Hned po příchodu do budovy školy se
dětí ujali žáci prvního ročníku tříletého
oboru Obráběč kovů. Společně s učitelem
tělesné výchovy panem Pavlem Novákem
připravili pro děti sportovní zápolení. Děti
soutěžily ve třech družstvech. Každé družstvo mělo svého kapitána, který společně
s nimi plnil připravené sportovní aktivity.
Po skončení sportovního zápolení proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Všem dětem předal medaile zástupce ředitele Ing.
Jan Ferda. Medaile za 1., 2. a 3. místo pro ně
navrhli a vytiskli na 3D tiskárně žáci 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač.
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Dětem se zápolení moc líbilo. Společně
s našimi žáky pak proběhly školou a rozloučily se s tím, že se třeba do naší školy za
několik let vrátí a budou se zde připravovat
na budoucí povolání.
Milí žáci, přejeme vám krásné léto plné
nevšedních zážitků, radostí a pohybových
aktivit.
Věra Tomanová
Brněnský technický workshop v režii
SŠTO Dačice
Ve dnech 17. – 19. června 2019 se 25 žáků
základních škol, kteří celý rok navštěvovali
technický kroužek na SŠTO Dačice, zúčastnilo spolu s pedagogickým doprovodem
prezenčního pobytového workshopu
v Brně. Jednalo se o žáky ZŠ Sira Nicholase
Wintona Kunžak, ZŠ Strmilov, ZŠ Studená,
ZŠ Slavonice a ZŠ Komenského Dačice.
Workshop byl součástí projektu s názvem Implementace krajského akčního
plánu Jihočeského kraje I, jehož cílem bylo
prohloubit technické znalosti žáků.
Nejprve jsme společně navštívili areál
hvězdárny a planetária. Žáci si prohlédli
a následně i vyzkoušeli fyzikální a astronomické instalace a zhlédli zajímavou 3D projekci nazvanou Hvězdný cirkus.
Dalším bodem programu byla návštěva Mincmistrovských sklepů na Dominikánském náměstí, kde jsme měli možnost
zhlédnout filmy o historii Brna a o mincovnictví. Následný výklad charizmatického
průvodce v dobovém kostýmu všechny
účastníky prohlídky opravdu velmi zaujal.
Žáci dále strávili několik hodin na
interaktivní technické výstavě VIDA, kde
si měli možnost vyzkoušet přírodovědné
a fyzikální pokusy. Na výstavě se žáci také
zúčastnili projekce filmu Oceány.
Prohlídka brněnských podzemních chodeb pod Zelným trhem, která následovala,
byla opět velmi zajímavá, a to nejen díky
neotřelému výkladu průvodce. Na závěr
jsme ještě společně navštívili Památník Bible kralické.
Cíl workshopu byl splněn, žáci se seznámili s technickými památkami, vyzkoušeli si
přímo na místě technické a přírodovědné
pokusy a viděli několik velmi zajímavých
filmových projekcí. Kromě toho, že si prohloubili technické znalosti, navázali i kontakty s žáky jiných základních škol.
Libor Štěrba
Vodácký výcvik a „vysvědčení na vodě“
V týdnu od 24. června do 26. června 2019
se žáci druhých ročníků oboru Mechanik
seřizovač, Ekonomika a podnikání a Obráběč kovů zúčastnili vodáckého výcviku
v Kempu Krkavec, jen 4 kilometry od Veselí
nad Lužnicí.
Co všechno jsme zažili? Po úvodní instruktáži a zkoušce ovládání kánoe na

klidné Nežárce jsme se příjemně osvěžili
ve vodě Vlkovských pískoven. Už druhý
den jsme byli schopni vyrazit na lodích na
20kilometrový výlet, který byl pro nováčky
sice fyzicky náročný, ale dokázali jsme si,
že se umíme poprat s nástrahami vodního
živlu i vlastními obavami z toho, že něco
nezvládneme. Závěrečný den nás čekaly
závody na kánoích. Přestože jsme měli
pocit, že jsme úplně vyčerpaní, napnuli jsme
zbytky sil a dali do závodů všechno. Život
nám znepříjemňovali jenom všudypřítomní
komáři, ale náladu nám zkazit nedokázali.
Asi nikdy nezapomeneme na to, jak
jsme dostali školní vysvědčení přímo ve
vodáckém kempu.
Loučili jsme se pak těžko navzájem i se
skvělými instruktory, protože jsme byli
prostě bezva parta na vodě…
Tak příští rok zase: „Ahóóóóój!!“
Věra Tomanová a Marie Sedláková

Technický kroužek pro žáky ZŠ
Druhé pololetí letošního školního roku
bylo na SŠTO Dačice opět ve znamení polytechnického vzdělávání.
Žáci základních škol (ZŠ Komenského
Dačice, ZŠ SNW Kunžak, ZŠ Slavonice,
ZŠ Strmilov, ZŠ Studená) se zjednodušenou
formou seznamovali se světem strojírenství.
Zahráli si na konstruktéry a vyzkoušeli si 3D
modelování součásti v programu Autodesk
Inventor s následnou výrobou prototypu
na 3D tiskárně i tvorbu výkresů.
Zkušenosti s praktickým obráběním
součástí soustružením a frézováním získali
mladí strojaři na malých klasických obráběcích strojích, kterými je naše škola také
vybavena.
Pro stejný výrobek se potom pokusili
sestavit program pro CNC stroj na simulátoru Sinumerik 840D. Skutečný program
a seřízení strojů EMCO Mill 55 a EMCO Turn
55 museli žáci sice přenechat studentům
SŠTO z třídy MS3, ale stroje při výrobě už
obsluhovali opět zcela sami. Každý si tak na
CNC stroji vyrobil frézované bludiště a soustruženou figurku.
Tato akce pomohla žákům základních
škol orientovat se v procesu strojírenské
výroby a možná je motivovala i k volbě
budoucího povolání.
Libor Štěrba
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Zprávy ze ZUŠ Dačice
Podvečerníček prvních ročníků
Plný koncertní sál naší školy, příjemná atmosféra a pěkná hudební vystoupení našich nejmladších hudebníků - takový byl poslední
podvečerníček v letošním školním roce s datem 13. června 2019.
Tentokrát dostali prostor žáci prvních ročníků hudebního oboru,
aby ukázali, co se během celého školního roku naučili. Při pohledu na jejich zaujetí a snahu co nejlépe zahrát písničku, filmovou
melodii nebo klasickou skladbu můžeme s klidem říci, že o dobré
muzikanty nebude nouze. Popřejme tedy malým klavíristům, akordeonistům, kytaristům a dechařům mnoho zdaru na jejich dlouhé
cestě za poznáním tajemství hudby, jejich učitelům poděkujme za
skvělé pedagogické vedení žáků a na shledanou u dalších podvečerníčků v novém školním roce!
Exkurze výtvarného oboru

V pátek 14. června proběhla exkurze žáků výtvarného oboru
do Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Její náplní byla návštěva
obou dvou pracovišť galerie. V jednom z nich pobíhala edukační
akce s výtvarnými aktivitami, kde se žáci mohli výtvarně projevit,
na druhém pracovišti se děti seznámily s uměleckými předměty
ze stálých expozic a s obrazy českého realistického malíře Milana
Jiránka, k němuž každý žák obdržel pracovní list s úkoly. Krátkým
rozchodem v obchodním centru CityPark a přesunem zpět do Dačic exkurze skončila.
Výstava prací absolventů výtvarného oboru
V neděli 16. června odpoledne se v prostorách Městského muzea a galerie v Dačicích uskutečnila slavnostní dernisáž výstavy
absolventů výtvarného oboru naší školy. V přátelské atmosféře
a za hojné účasti návštěvníků z řad rodičů, prarodičů, sourozenců
a kamarádů představily paní učitelka Kadlecová a paní učitelka Zedínková všech dvacet pět letošních absolventů i s jejich absolventskými pracemi. Vystavené kresby, malby, grafické listy, prostorové
objekty a počítačová grafika jasně svědčily o vysoké umělecké
úrovni všech žáků. Součástí programu dernisáže bylo i předání pamětních listů žákům výtvarného oboru, kteří byli za své výtvarné
práce oceněni v rámci Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice.
Co dodat závěrem? Je třeba vyjádřit obdiv nad nápaditostí, invencí
a výtvarným zpracováním vystavených exponátů našich absolventů, paní učitelce Kadlecové a paní učitelce Zedínkové poděkovat za
skvělé pedagogické vedení žáků, velký dík také patří pracovníkům
Městského muzea a galerie Dačice, bez nichž by nebylo možné
výstavu v těchto prostorách zrealizovat, a poděkování patří také
dechovému triu žáků hudebního oboru, které slavnostní program
letošní dernisáže hudebně provázelo.

Letňák
Rocková kapela Bang on Time, složená z žáků naší školy, opět zahajovala další „fesťák“. V dačickém areálu „Pod Kaštany“ se v sobotu 22. června konal tradiční Letňák - festival živých kapel různých
žánrů, dobrého jídla, pití a nepřetržitého proudu zábavy. Pořadatelem akce bylo město Dačice a jeho Kulturní dům Beseda. Děkujeme
za pozvání a těšíme se na další spolupráci!
Rozloučení se školou
Čtvrtek 27. června byl dnem, kdy jsme se rozloučili se školním
rokem. Učitelé si pro žáky naší školy připravili v celém jejím areálu
řadu aktivit. Hrálo se, jamovalo se, malovalo se na obličej, všemi
smysly mohli návštěvníci vnímat výtvarné exponáty v atriu školy.
Komu z toho všeho vytrávilo, mohl si dát vynikající špekáček. Teď
už jen zbývá vyzvednout si vysvědčení a hurá na prázdniny! Všem
žákům tedy přejeme hezké léto, pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům děkujeme za jejich celoroční práci a přejeme
hezkou dovolenou. Na shledanou v září!
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele

Přijmeme do pracovního poměru

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

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

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 47713

--- inzerce ---

Koncert pedagogů ve Slavonicích
V pohodové atmosféře plné vynikajících instrumentálních
a pěveckých výkonů se nesl koncert, který se uskutečnil 19. června večer v naší slavonické pobočce. O hudební náplň koncertu se
totiž postarali sami pedagogové z naší školy. Nadšenému publiku
ukázali, že jsou opravu skvělými profesionály, kteří hravě zvládnou

klasiku, modernu, starou muziku, lidovku i jazz. A proč se vlastně
téměř všichni kantoři rozhodli na letošním koncertě pedagogů
zahrát? Hudebním vystoupením vzdali kantoři hold svému dlouholetému kolegovi, panu Vlastimilu Burkartovi, který na slavonické
pobočce naší školy působí neuvěřitelných dvaačtyřicet let a který
se rozhodl, že od příštího školního roku odejde do zaslouženého
odpočinku. Vážený pane kolego, čtyřicet dva let je pořádný kus života, naplněný vynikající pedagogickou prací, výchovou a vzděláním mnoha Vašich žáků, kterým jste pomohl otevřít dveře do světa
hudby. Za to Vám skládáme velikou poklonu a je nám velkou ctí,
že jsme s Vámi mohli pracovat. Děkujeme a přejeme Vám hodně
zdraví a životní pohody v dalších letech!
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O fungování fotbalové mládeže v Dačicích
V našem oddílu máme celkem
6 mládežnických
kategorií: minipřípravku (do 7 let),
mladší přípravku
(8-9 let), starší přípravku (10-11 let),
mladší žáky (12-13
let), starší žáky (1415 let) a dorostence (16-19 let). O tyto kategorie se starají trenéři: Michal Krtek, Karel Cech, Martin Janák,
Jiří Černý, Ladislav Strašík, Tomáš Krejča,
Jaroslav Němec, Adam Točík, Jakub Plucar
a Jakub Vacek.
Intenzivněji se o dačickou mládež staráme 5 let. Bohužel, tak jako ve většině fotbalových oddílů, se nezachytilo období, kdy
už děti samy nechodí na fotbal, ale musíme
o ně „bojovat“. V rámci našeho okresu patříme jak početně, tak i kvalitou ke špičce
a v poslední době se začínáme zviditelňovat
i po celém kraji.
Filozofie klubu:
Nejmenší děti žádná soutěžní utkání nehrají, pouze chodí 1-2x v týdnu na trénink,
kde se snažíme o jejich všeobecný pohybový rozvoj. Rozhodně nechceme po dětech
jednostranné zatížení v podobě kopání do
míče, ale hrajeme různé pohybové hry, soutěžíme a připravujeme děti pro jejich další
sportovní (nejen fotbalový) život. Pokud
se dítě nebo rodiče rozhodnou, že nepůjdou fotbalovou cestou, doporučíme jim
jiné sporty v Dačicích, kterých je dost. Cíl je
v této kategorii jasný - dítě by mělo milovat pohyb, pozná nové kamarády a naučí se
spolupráci v kolektivu.
U mladší a starší přípravky se již více věnujeme fotbalu, ale stále zůstává na prvním
místě všeobecný pohybový rozvoj. Dětem
ke 2 tréninkům přibývají i zápasy. Hrajeme
okresní přebor, kde v soutěžních utkáních
necháváme hrát naše mladší hráče proti
soupeřovým starším dětem, kdy i tak kvalita
je na naší straně, ale v tomto věku nám jde
především o posouvání hráče samotného
než o týmovou hru. Proto výsledkově nemusíme vždy dominovat, ale hledáme pro
hráče optimální výzvu. Nikomu nic nedá,
když zápas skončí o 10 gólů, radši zápas výsledkově nezvládneme a prohrajeme 8:6,
ale víme, že naše děti hrají naplno. Pokud
pak jezdíme na turnaje, snažíme se tým
skládat tak, aby to bylo přínosné pro všechny hráče. Proti menším oddílům neposíláme nejlepší hráče a stejně tak neposíláme
na větší turnaje naše momentálně „slabší“
hráče (slabší z důvodu biologického věku).
Hlavní cíl - učit se hrou, radost ze hry
a překonávání sebe sama, ukazující výsledek zlepšení není ve skóre v zápase, ale
v posouvání jednotlivce na jeho maximální
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možnosti.
V kategorii mladších a starších žáků hrajeme rovněž okresní přebor, a to z důvodu
kratších dojezdových vzdáleností. V týdnu
hrajeme přátelské zápasy s oddíly z Jemnice a Telče, se kterými se nepotkáváme
v soutěži. Tréninky jsou 2-3x v týdnu
a o víkendu zápasy. V tomto věku je nabídnuta talentovaným dětem možnost odejít
do větších klubů, kde mohou dále fotbalově růst.
S nástupem puberty je hlavním úkolem
vytvořit dětem podmínky pro jejich setrvání u sportu. Dorostenci, v minulé sezoně hrající krajskou 1.A třídu, se z důvodů
přechodu hráčů na střední školy schází
pouze 1x v týdnu a o víkendu hrají zápasy.
Od nové sezony tým dorostu hrát nebude.
Pro menší počet hráčů se zvolila varianta
přihlášení do soutěže mužů na okrese, kde
dorostence doplní hráči A týmu. Hlavním
úkolem je zajistit přechod mezi dospělé
a udržet hráče u fotbalu.
Spolupráce se školami
Za nejdůležitější činnost oddílu považuji spolupráci s místními školami a školkami. Velký dík patří ředitelkám a ředitelům
dačických škol za pomoc při námi pořádaných akcích - náborové akce pro školky
a první stupně ZŠ, pořádání turnajů pro
druhé stupně ZŠ a možnost navštěvovat
hodiny tělesné výchovy. Díky spolupráci se ZŠ Boženy Němcové se podařil asi
největší úspěch, který se nebude jen tak
opakovat - tým žáků 4. a 5. tříd se dostal na
republikové finále McDonald‘s cupu v Olomouci, kde skončil na 12. místě z celkových
4.000 přihlášených škol!
Účast na mezinárodních turnajích
Za poslední 3 roky naše mládež vycestovala dvakrát na mezinárodní turnaje.
V roce 2017 do rakouského Salzburgu
a letos do holandského Almere. Tyto akce
mají i sportovní přesah a pro děti znamenají jak konfrontaci s týmy z různých koutů
Evropy, tak i poznávání jiných zemí a měst.
V tomto patříme v celém kraji k výjimce, kdo
tyto akce absolvuje a děti tak mají zážitky
a zkušenosti, které se jim budou v budoucnu hodit. V plánu máme každý rok vycestovat a navštívit co nejvíce různých zemí
Evropy.
Tréninkové podmínky
Na podzim a na jaře máme k dispozici
krásný městský stadion, o který se vzorně
starají TS Dačice. V zimě využíváme městskou halu a halu u SŠTO, nejmenší děti chodí do tělocvičny na novou školu. K úplné
spokojenosti nám schází hřiště s umělým
povrchem, které by nás určitě posunulo na
jinou úroveň. O dobré práci našich trenérů
svědčí i to, že k nám jezdí trénovat i děti
z jiných a vzdálených oddílů - minimálně

jednou v týdnu dojíždějí hráči a hráčky
z Nové Včelnice, Nové Bystřice a Slavonic.
Nábor nových hráčů a hráček
Možnost připojit se k nám mají kluci
i holky ve věku 6-18 let, zavolat můžete
hned (M. Krtek 721 013 502). Každý si může
bezplatně vyzkoušet, zda by ho fotbal bavil. Pokud ano, domluvíme se na dalším
postupu a pokud snad ne, svět se nezboří
a budeme rádi, když děti zůstanou u jakéhokoliv jiného sportu.
Činnost mládežnických týmů fotbalového oddílu TJ
Centropen Dačice je realizována za finanční podpory
města Dačice.
Michal Krtek

Prázdninové aktivity
Svazu tělesně
postižených
Organizace Svazu
tělesně postižených
Dačice
uspořádala
20. června výlet na zámek Konopiště a prohlídku Čapího hnízda.
Bylo krásné počasí
a v zaplněném autobuse panovala dobrá nálada. Cesta nám utekla velice rychle
a už po deváté hodině jsme byli u Konopiště. Přibližně hodinové čekání na prohlídku jsme si zpříjemnili dobrou svačinkou,
někteří členové se zašli podívat do Růžové
zahrady na krásné květiny a keře. Během
prohlídky zámku nás pak okouzlily krásně
vybavené pokoje a myslivecké trofeje.
Odpoledne jsme se po dobrém obědě
vydali na Čapí hnízdo. Tam nás přivítali
dobrou kávou a štrůdlem a pak následovala prohlídka kongresového centra a celého
areálu, včetně malé zoologické zahrady
a penzionu.
Zájezd se všem našim členům velice líbil a byl perfektně připraven. Děkujeme.
A protože se na všechny zájemce z řad členů naší organizace tentokrát nedostalo,
stejný zájezd pro ně pořádáme 11. srpna
ještě jednou.
V červenci jsme také navštívili festival Dačická kostka na zámeckém nádvoří. Zkrátka
nezahálíme. Už chystáme další výlet, tentokrát to bude do Třeboně, kde si prohlídneme zámek, pivovar a poplujeme lodí
po Světě. Ujít si nenecháme ani Dačickou
řežbu a Kovářské dny v parku na Palackého
náměstí.
Přeji vám krásný zbytek prázdnin a příjemnou dovolenou.
František Stejskal, předseda organizace
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Chlumecké pivní slavnosti

Fotbalový turnaj přípravek

SDH Chlumec pořádal v sobotu 6. července již 12. ročník
Pivních slavností. Představilo se zde 8 druhů piva včetně novinky Chlumecká pouťová 11°, která byla vařena členy SDH
v Pivovaru Kamenice nad Lipou.

V sobotu 22. 6. 2019 se v Dačicích konal 2. ročník fotbalového turnaje mladších a starších přípravek. Díky velké podpoře
sponzorů mohl fotbalový oddíl TJ Centropen Dačice upořádat akci pro téměř 130 dětí z různých koutů Čech a Moravy.

Letošní odpoledne zpříjemnila dechová kapela Malá muzika
z Pelhřimova. Svým vystoupení zaujala všechny návštěvníky. Odpoledne nás navštívil „Daniel Nekonečný“ se svými tanečnicemi
v podání místních mužů. Pro děti byl připraven koutek, kde se vyrábělo a prolézalo přes opičí dráhu. Ve večerních hodinách hrála
rocková kapela Kalybr.
Návštěvnost byla ze všech ročníků nejvyšší, přišlo 500 platících
osob. Před sluncem jsme se mohli schovat pod velkokapacitní
stan, který nám zapůjčil Mikroregion Dačicko a postavily Technické služby Dačice - děkujeme. Úspěch měla i vodní mlha. Pochutnat jsme si mohli na občerstvení od místních rybářů. Představit
se přijela ručně lisovaná organická káva z Bohuslavic. Místní ženy
napekly bábovky a výtěžek z nich byl přidán ke sbírce pro Vojtu,
který onemocněl zákeřnou nemocí. Benefiční pivní slavnosti nejen
že podpořily finančně Vojtu, ale ukázaly, že společně umíme pomáhat a dobře se bavit. Finanční dar 34.875 Kč byl předán Vojtovi
a přejeme mu hodně zdraví.
Tento projekt mohl být realizován díky
podpoře Nadace život umělce, záštity
náměstka hejtmanky Jihočeského kraje
Zdeňka Dvořáka, města Dačice a Jihočeského kraje. Děkujeme všem sponzorům: TS
Dačice, s.r.o., FCC Dačice, s.r.o., Dačická pekárna,
s.r.o., Presto Trans Jemnice, Pivovar Kamenice nad
Lipou, Hotel U Stadionu, Velkoobchod s nápoji
U Kožaka, Pas-D, s.r.o., ZD Staré Hobzí, Obec Staré
Hobzí, Obec Třebětice, Obec Budíškovice, Hradišťko, SDH Dačice a Okna Bastl, dále děkujeme
členům SDH Chlumec, hokejistům, rybářům a místním obyvatelům.
Petr Nováček, SDH Chlumec
Parní léto v Telči
V Telči je každý víkend parního léta otevřená Expozice lokálky
Kostelec - Telč - Slavonice - Schwarzenau, vždy od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 h. O víkendu 10. a 11. 8. bude v prostorách
muzea (objekt depa v Telči, přístup cestou od Oslednic) v provozu
zahradní železnice, kde se mohou svézt děti i dospělí.

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

U mladších přípravek se hrálo za účasti 7 týmů systémem každý s každým, kdy jeden zápas trval 20 minut. Do Dačic přijel velký
favorit v podobě nejlepšího jihočeského týmu SK Dynamo České
Budějovice, který si nakonec odvezl v této kategorii dětí do 9 let
zaslouženě první místo. Na druhém místě se umístil tým domácích
borců, který po krásném zápase podlehl
týmu z Budějovic 3:1.
Konečné
pořadí
mladších přípravek - 1.
SK Dynamo ČB, 2. Dačice bílá, 3. J. Hradec
2010, 4. Nová Včelnice,
5. Jemnicko, 6. J. Hradec 2011, 7. Dačice žlutá. Nejlepším střelcem
se stal hráč Dynama ČB
Adam Novotný s 9 góly
v 6 utkáních. Z každého týmu byl vyhlášen
nejlepší hráč. Z Dačic
to byly Ondřej Kadlec a Josef Jakoubek.
U starších dětí (9-11 let) startovalo do turnaje 6 týmů, hrálo se
systémem každý s každým a po odehrání vzájemných zápasů se
ještě sehrála nadstavba v podobě zápasů o 5. - 6. místo, 3. - 4. místo
a o 1. - 2. místo. Po skončení základní části se tým Dačic umístil na
1. místě za 4 výhry a jednu remízu. Ve finále je tak
čekal tým Jindřichova
Hradce. Po 5 minutách
hry byl pro Dačice nepříznivý stav 0:2, ale tým,
který letošní sezonu sbíral zkušenosti na turnaji
v Holandsku, na zimní lize v Budějovicích
a dostal se i na republikové finále do Olomouce
v McDonald‘s cupu, skóre otočil a finále vyhrál
v poměru 5:2.
Konečné pořadí: 1. Dačice, 2. J. Hradec 2008, 3. Telč, 4. Jemnicko,
5. Žirovnice, 6. J. Hradec 2009. Nejlepším střelcem se stal dačický
Daniel Mašata, který vstřelil soupeřům 12 gólů v 6 utkáních. Nejlepším hráčem týmu byl vyhlášen Daniel Kára.
Na závěr chci poděkovat rodičům dačických hráčů za zajištění občerstvení pro všechny hráče, rozhodčím, trenérům a hlavně
sponzorům za zajištění cen a finanční podpory - MĚSTO DAČICE,
SPARKASSE, POJIŠŤOVNA GENERALI, FLOP DAČICE, NORMA DAČICE, POTRAVINY ŠTĚPÁN, PEKÁRNA DAČICE a PAS - D.
Michal Krtek

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

Číslo: 8/2019, ročník osmý
Datum vydání: 26. 7. 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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www.dacice.cz
Kulturní dům Beseda
9. srpna, pátek, 18:00 h
Spolektiv + Poutníci
Folkový večer
Kancnýřův sad, Dačice
10. srpna, sobota, 14:00 - 18:00 h
Prázdninové hraní Pod Lipkami
Soutěže, hry a písničky
Kancnýřův sad, Dačice
12. až 17. srpna
Dačická řežba
Řezbářsko-sochařské sympozium,
večery s živou hudbou
Kancnýřův sad, Dačice
19. až 22. srpna
Kovářské dny
Umění mistrů kovářů a jejich tovaryšů
Kancnýřův sad, Dačice

Kino Beseda
2. srpna, pátek, 19:00 h
RYCHLE A ZBĚSILE: Hobbs a shaw, akční, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
6. srpna, úterý, 14:00 h
MIA A BÍLÝ LEV, rodinný, 2D
český dabing, vstupné 100 Kč
7. srpna, středa, 18:00 h
LVÍ KRÁL, rodinný, 3D
český dabing, vstupné 120/140 Kč

8. srpna, čtvrtek, 19:00 h
SPIDER-MAN: Daleko od domova, akční, 3D
český dabing, vstupné 120/140 Kč
9. srpna, pátek, 20:00 h
ŽENY V BĚHU, česká komedie, 2D
česky, vstupné 100 Kč
14. srpna, středa, 18:00 h
TOY STORY 4: Příběh hraček, rodinný, 2D
český dabing, vstupné 110/130 Kč
15. srpna, čtvrtek, 20:00 h
ANNABELLE 3, horor, 2D
české titulky, vstupné 90 Kč
16. srpna, pátek, 18:00 h
HODINÁŘŮV UČEŇ, česká pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
28. srpna, středa, 20:00 h
TENKRÁT V HOLLYWOODU, krimi, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
29. srpna, čtvrtek, 18:00 h
TOY STORY 4: Příběh hraček, rodinný, 3D
český dabing, vstupné 120/140 Kč
30. srpna, pátek, 18:00 h
HODINÁŘŮV UČEŇ, česká pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč

Klub Béčko
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 - 17:00 h

Katolický dům
a RC Křižovatka
28. srpna, 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

Federal-Mogul Valvetrain s.r.o.
Strojírenská 160, 380 01 Dačice

přijme pracovní pozice

Výrobce ventilů do spalovacích motorů

• Specialista na štíhlou výrobu
• Projektový inženýr/technolog

Pokud Vás naše nabídka
oslovila, napište nám:
prace.dacice@federalmogul.com

nebo volejte 383 131 330.
Nabízené benefity:
• Týmová prémie
• Příspěvek na stravování
• Flexipassy na sport,
kulturu, relaxaci
• Penzijní připojištění
• Dovolená navíc
--- inzerce ---
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