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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

MDO a Mažoretky z Dačic řádily ve Štětí
Městský dechový orchestr při ZUŠ v Dačicích a Mažoretky studia DM Dačice se ve dnech 21. a 22. června společně
zúčastnily 27. ročníku festivalu FEDO Štětí. Oba týmy se vzájemně velmi hlasitě a výrazně podporovaly ve svých
výkonech, což nakonec vyústilo ve 3. místo MDO o nejlépe zahranou filmovou melodii a 1. místo mažoretek v pódiové
skladbě v kategorii senior.
kde že to ty Dačice vlastně leží. Fantastická atmosféra a skvělá reprezentace
našeho města. Nic jiného mne v této souvislosti nenapadá a tak nezbývá, než si
přát, aby podobných společných zážitků
bylo co možná nejvíce. Nutno dodat, že
mažoretky mají v letošním roce za sebou opravdu „zlatou dráhu“ v duchu
„kam přijedou, tam vyhrajou“ zahanbují
své sokyně, které tento fakt v mnohých
případech těžce nesou. Ani MDO však
nezůstává pozadu, příležitostí nemáme
sice tolik, ale v letošním roce jsme
1. v kraji, zlatí v republice a 3. ve Štětí.
Tak tedy „muzice zdar a mažoretkám
Heslo „Dačice jedeme Dačice!!!”, znělo se valná většina návštěvníků po ukončení zvlášt!“
Mirek Reisner, MDO ZUŠ Dačice
v průběhu obou dnů ve Štětí tak často, že festivalu šla podívat do svých autoatlasů,

Lékařská pohotovost v Dačicích
Vážení spoluobčané, léto je v plném proudu a já věřím, že k převážné spokojenosti si ho všichni užíváte. Jsem přesvědčený, že si v tomto ročním období můžu dovolit slogan „Léto budiž pochváleno“. Tohle je jeden z úhlů pohledu na
dění a život v letním období (a nejen v něm) v Dačicích. Mám na mysli například zabezpečení lékařské péče v našem
městě. Právě tímto tématem se zabývalo fórum Zdravého města Dačice.

Z jeho závěrů a později také z ověření
v dotazníkovém šetření vyšlo najevo, že
zabezpečení lékařské pohotovostní služby není v našem městě optimální. Pro posouzení stávající situace požádalo vedení
města o vyjádření ředitelku nemocnice
Miroslavu Člupkovou.
Získali jsme od ní následující informace: Lékařská pohotovostní služba v Dačicích je zajištěna od 1. února 2014 celkem
dvanácti praktickými lékaři z Dačic a oko-

lí. Funguje v sobotu i neděli a ve svátek
od 8:00 do 20:00 hodin. Dětská lékařská
pohotovostní služba je ve stejné dny od
8:00 do 14:00 hodin. Když převedeme
tyto skutečnosti do řeči čísel ve vztahu
k pacientovi, zjistíme následující. Průměrně bylo v roce 2013 v Nemocnici Dačice
na jeden den ošetřeno na pohotovosti
pro dospělé 5,6 osoby za dvanáctihodinovou službu. U dětských pacientů to
potom bylo 4,5 osoby za šestihodinovou službu. Pro doplnění je třeba ještě
uvést, že v Dačicích není provozovaná
výjezdová pohotovost, protože dopravní
zdravotní služby Josefa Uchytila odmítly
zdravotní pojišťovny platit.
Jak vyplynulo ze závěrů fóra, obyvatelé
Dačic vnímají nedostatečné zabezpečení
zdravotnické péče v Dačicích především
v oblasti služeb pro dětské pacienty. Jelikož ze zákona je zodpovědný za zajištění

této péče krajský úřad, vznese město Dačice požadavek o rozšíření péče o dětské
pacienty na úroveň péče pacientů dospělých. To znamená navýšení ordinačních hodin pohotovosti z nynějších 8:00
do 14:00 hodin na dobu od 8:00 do 20:00
hodin.
V letním období bývá z pohledu činnosti, ať už ve výrobní sféře, tak i v neziskových organizacích či státní správě, tak
trochu okurková sezóna. Vždyť všichni si
užíváme zasloužený odpočinek, tedy svoji dovolenou. Přesto jsem přesvědčený, že
péče o zdraví obyvatel našeho města má
i v tyto dny plnou prioritu. Proto jsem si
dovolil Vás oslovit a v tomto příspěvku do
našeho zpravodaje vás seznámit s novými skutečnostmi a závěry.
Přeji Vám všem co nejvíce pohody
a slunečných letních dnů.
Vlastimil Štěpán, starosta

www.dacice.cz
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V kostce o rodácích

Vážení spoluobčané, ocitáme se v polovině prázdnin. Již je to nějaká doba,
ale mám potřebu se vrátit k jedné události, která se odehrála na konci měsíce
června. Přestože už uběhl nějaký čas, tak ve mně zůstala hluboko a moc rád se
k ní vracím. Proběhlo již tradiční setkání rodáků v Praze. Každý rok pravidelně
se setkávají ti, kteří ač bydlí tak daleko, zůstávají srdcem v Dačicích.
která absolvujeme, jsou cosi samozřejmé.
Přesto tato setkání jsou živou vodou pro
naše životy. Při mé praxi terapeuta platilo
jedno pravidlo. Čím více se člověk propadal
do závislosti a sociálně patologického jednání, tím více se ocital ve vztahové izolaci,
až byl nakonec úplně sám. Proces vnitřního
uzdravení naopak provázel nárůst počtu
Bývají to setkání radostná, plná příběhů přátel. Mít přátele a kamarády, osoby
a vzpomínek, a také aktuálních infor- blízké, kterým se můžeme svěřit a někdy
mací. Je milé s jakým zájmem sledují naši i sdílet co prožíváme je velký dar.
rodáci dění v Dačicích. Čtení městského
Anglické přísloví říká, že: „Přítel je ten,
zpravodaje, zájem o vlastivědné sborníky před kým můžeme vylít své srdce, plevel
atd. Jsem také rád, že za čtyři roky co i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to
tato setkání navštěvuji, se začaly přidávat vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí
i mladší ročníky. To je velmi dobře, protože za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne
dané dílo má pokračovatele. Také jsem byl dechem své laskavosti.“
rád, že jsem mohl poskytnout zázemí pro
A protože k prázdninám přátelství patří,
setkání v prostorách Poslanecké sněmovny. přeji Vám milé čtenářky a čtenáři dostatek
A tak, když se v Dačicích setkáváme při růz- takových přátel a radost ze setkávání, tak
ných kulturních, sportovních a společenských jak je prožívají naši rodáci.
akcích, mohlo by se zdát, že běžná setkání,
Jan Bartošek, místostarosta

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

RADA MĚSTA

na své 97. schůzi konané 25. 6. 2014
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č.
11/2014, které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části, a to ve výši 48,80
tis. Kč
• schválila poskytnutí dotace občanskému sdružení při ZUŠ v Dačicích ve výši
Kč 39.000,- na natočení a vydání CD
Městského dechového orchestru ZUŠ
Dačice
• schválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení DM Studio Mažoretky
Dačice ve výši Kč 10.000,- na úhradu
nákladů souvisejících s účastí na mistrovství světa mažoretek Asociace MAC
v Poreči
• schválila poskytnutí příspěvku Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice pro rok
2014 ve výši Kč 38.295,- na nákup zdravotnických přístrojů pro ambulance
Nemocnice Dačice a. s.
• jmenovala školskou radu při ZŠ v ul.
Komenského a při ZŠ v ul. B. Němcové
• schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci místních
komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích
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• schválila uzavření smlouvy o dílo s Miroslavem Brtníkem na zateplení bytového domu č. 86 v ulici U Nemocnice
za nabídkovou cenu 972.633,- Kč bez
DPH

na své 98. schůzi konané 9. 7. 2014
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 12/2014,
které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části, a to ve výši Kč 1.373,23 tis.
• schválila zadané úkoly k řešení ověřených problémů z Fóra Zdravého města
Dačice, které se konalo 17. 3. 2014, vyjma kamerového systému, jehož řešení
bylo odloženo
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu investičních akcí a výhled
jejich dokončení do konce roku 2014
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu prodeje investičního majetku a výhled prodeje do konce roku
2014
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o stavu městských lesů za rok 2013
a záměrech hospodaření v nich
• schválila uzavření smlouvy s firmou
JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, na
rekonstrukci letní scény v ulici v Kaštanech za nabídkovou cenu Kč 1.477.788,bez DPH

Profesionalita a vstřícnost
V posledních dnech se mi dostaly
na stůl dvě informace o tom, jakým
způsobem pracuje náš úřad.
K mé radosti byly obě kladné. Jedna se
vztahuje k práci odboru sociálních věcí
a bylo to poděkování kolegyni Ladě Nejedlé za milý a vstřícný přístup i za to,
že se snažila podat veškeré informace
týkající se vyřizované záležitosti. Podle
sdělení pisatelky se nejednalo o ojedinělý případ, ale o běžné chování naší kolegyně. Druhou informací je závěr kontroly
provedené krajským úřadem na odboru
životního prostředí. V protokolu uvádí
kontrolní orgán, že výkon státní správy
je odborem zajišťován na dobré až velmi
dobré úrovni. Při závěrečném projednání výsledku kontroly nám kolegové
z krajského úřadu sdělili, že městský úřad
v Dačicích patří v oblasti životního prostředí mezi nejlepší úřady v Jihočeském
kraji. Jak jsem uvedl již na začátku tohoto
článku, obě informace mi udělaly radost
a děkuji svým kolegům za to, že svojí prací uvádějí v život vizi městského úřadu,
která zní: Profesionalita je naší nejvyšší
metou, při jejím dosahování však nesmíme zapomínat na to, že jsme zde především pro to, abychom byli vstřícní a zdvořilí k lidem a efektivně využívali zdroje,
které máme k dispozici.
Karel Macků, tajemník

Územně analytické podklady
MěÚ Dačice odbor stavební úřad
zpracovává dle § 28 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 3. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Dačice.
ÚAP slouží především jako podklad pro
tvorbu územně plánovací dokumentace (ÚPD), jejich změn a aktualizací. ÚAP
slouží dále jako podklad pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj,
posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích
informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů na území obcí, které nemají vytvořený
územní plán.
Jiří Baštář,
vedoucí odboru stavební úřad

Pojďte s místostarostou
na pivo
Kde? v Klubu Kostka
Kdy? 30. srpna 2014 v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 21. června 2014 přivítal starosta Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Kateřina Kozáková, Nikol Winterová, Martin Roh, Sára Procházková, Ema Bohuslavová, Daniel
Pass a Pavel Bartoň.

FUKOVY DAČICE

III. ročník festivalu dechovek, na počest dačického hudebního skladatele Vladimíra Fuky
sobota 16. srpna ve 14:00 h v letním areálu Pod Kaštany v zámeckém parku
účinkují:

Hudba z Marsu revajvl Dačice
Sedmikráska jižní Čechy
Mistříňanka Dolní Bojanovice
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 140 Kč
předprodej vstupenek v MěKS a na Infocentru
akce se koná za každého počasí, občerstvení zajištěno
--- inzerce ---

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

www.pokoleji.cz
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Pomoc v hmotné nouzi

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či
rodiny a jejich příjmem, od kterého se
odečtou přiměřené náklady na bydlení.
(Přiměřené náklady na bydlení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně
však do výše 30%, v Praze 35%, příjmu
osoby či rodiny).
Částka živobytí u osoby činí částku
existenčního minima v případech, kdy
je osobě poskytována zdravotní péče ve
zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, kdy je osoba vedena v evidenci
uchazečů o zaměstnání a v posledních
6 kalendářních měsících před podáním
žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi
jí byl skončen základní pracovněprávní
vztah z důvodů porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým
způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní vztah o obdobného důvodu, kdy
osoba dluží na výživném pro nezletilé
dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky. Případně může být
existenční minimum zvýšené z důvodu
dietního stravování.

Doplatek na bydlení
Tato dávka řeší nedostatek příjmu
k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde
nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny
včetně příspěvku na bydlení ze systému
státní sociální podpory. Výše doplatku na
bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj.
nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě
či rodině částka živobytí.
Dávka je poskytována nájemci nebo
vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí. Výplata doplatku na
bydlení je časově omezena na 84 měsíce
v období posledních 10 kalendářních let.
Toto omezení neplatí pro domácnosti
sestávající výlučně z osob starších 70 let
a pro osoby se zdravotním postižením,
které bydlí v pro ně postavených nebo
upravených bytech.
Zákon umožňuje poskytnout doplatek
na bydlení i ve výjimečných případech,
kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na
živobytí, případně i žadateli, který využívá jinou než nájemní formu bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc
Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví šest takových
situací:
• Nejsou plněny podmínky pro poskyt-
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nutí opakovaných dávek, ale v případě
neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná
újma na zdraví. Dávku lze poskytnout
v částce, která doplní příjem osoby do
výše existenčního minima (v případě
nezaopatřeného dítěte do životního minima).
• Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma,
ekologická havárie, požár apod.). Dávku
lze poskytnout až do výše 15násobku
částky životního minima jednotlivce, tj.
až do výše 51 150 Kč.
• Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se
zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě
ztráty peněžních prostředků. Dávku lze
poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.
• Nedostatek prostředků k nákupu
nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše
těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku
částky životního minima jednotlivce, tj.
až do částky 34 100 Kč.
• Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících
v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí
a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.
Dávku lze poskytnout až do výše těchto
výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do
částky 34 100 Kč.
• Ohrožení sociálním vyloučením. Jde
např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po
ukončení léčby chorobných závislostí.
Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč.
V průběhu roku může být poskytnuta
opakovaně, součet však nesmí překročit
4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640 Kč.

Částky životního a existenčního minima
Životní minimum

Informace o žádosti

Základní informace k těmto dávkám
naleznete na internetových stránkách
MPSV www.mpsv.cz. Řízení a přiznání
dávek se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném formuláři.
Formuláře jsou k dispozici na kontaktním
pracovišti Úřadu práce České republiky
a v elektronické podobě je naleznete na
internetové adrese http://portal.mpsv.cz/
forms. K vyřízení žádosti je příslušná krajská pobočka Úřadu práce České republiky
podle místa Vašeho trvalého pobytu.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice

Upozornění pro podnikatele
– dopravce
Podle § 8 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, je dopravce povinen
do 31. července 2014 prokázat finanční způsobilost.
Trvání finanční
způsobilosti prokazuje
dopravce
příslušnému
dopravnímu
úřadu
(Krajský úřad – Jihočeský kraj, Odbor
dopravy a silničního hospodářství) a týká se podnikatelů,
kteří provozují na základě koncese silniční dopravu velkými vozidly (vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo věcí, vozidly určenými pro přepravu více než
9 osob včetně řidiče).
Upozorňujeme podnikatele, kteří finanční způsobilost na rok 2014 dosud
neprokázali, mohou toto učinit ještě
v průběhu měsíce srpna.
Potvrzení o prokázané finanční způsobilosti doloží podnikatel v jednom vyhotovení na místně příslušný obecní živnostenský úřad.
Jana Klimešová,
Odbor obecní živnostenský úřad

Blahopřání k narozeninám

životní minimum
jednotlivec

3 410 Kč

1. osoba v domácnosti

3 140 Kč

2. a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem

2 830 Kč

dítě do 6ti let

1 740 Kč

dítě od 15ti do 26ti let

2 450 Kč

existenční minimum

2 200 Kč

20. června oslavil pan
Zdeněk Novák z Velkého
Pěčína
krásné
70. narozeniny. Přejeme Ti
štěstíčko, ať si stále usměvavý jako sluníčko, přejeme Ti hodně lásky a hlavně
hodně zdraví, ať Tě stále život mezi námi
baví. Za obec matrikářka Jarka Hroudová

www.dacice.cz

2 roky Osobní účet zdarma
Platební karta zdarma
Internetbanking zdarma
Platební transakce zdarma

2 % p.a. Spořicí účet
od 2 % Hypotéka
Dačice, Palackého nám. 31

tel. 384 343 111

e-mail: karel.geist@wspk.cz

Setkání dačických rodáků v Praze

--- inzerce ---

26. června 2014 se uskutečnilo tradiční setkání dačických rodáků v Praze. Setkání se konalo po roční přestávce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy Parlamentu ČR Ing. Jana Bartoška. Místopředseda Parlamentu ČR a zároveň místostarosta Dačic Ing. Jan Bartošek, krátce přivítal některé rodáky ve své kanceláři a pak se
omluvil kvůli jiným pracovním povinnostem, ale slíbil, že na setkání dorazí později.
a nakonec jsme napo- a galerie. Poté pan starosta zodpověděl
čítali skoro 60 návštěv- několik dotazů týkající se problémů řešeníků, a to byla zatím ných v Dačicích např. autobusové nádraží,
nejvyšší účast za po- obchvat, výstavba domů s pečovatelskou
službou, plánované investiční akce atd.
sledních několik let.
V úvodu setkání při- Následovala neformální část programu,
vítal pan starosta kdy se utvořily malé diskuzní skupinky
Ing. Vlastimil Štěpán přátel a známých a do sedmé hodiny bylo
všechny přítomné, po- o čem povídat.
Setkání se velice vydařilo, jak vysokým
přál všem příjemnou
zábavu a krátce infor- počtem hostů, tak i krásnými prostorami
V Poslanecké sněmovně ČR jsme měli moval o programu setkání. Na programu a celkovým prostředím, za což patří velký
vyhrazený sál Konírna v Paláci Smiřických, bylo promítnutí filmu o kulturních akcích dík našemu současnému místostarostovi
do kterého je vchod hned z Malostranské- v Dačicích za rok 2013 s komentářem ta- Janu Bartoškovi.
Kateřina Marková,
jemníka MěÚ Ing. Karla Macků a Mgr. Maho náměstí.
odbor vnitřních věcí
Po čtvrté hodině byl sál již téměř plný rie Kučerové, ředitelky Městského muzea
--- inzerce ---
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Senior pasy
Senior pas je unikátní projekt, který vznikl na podporu aktivity obyvatel od věku 55 let a přináší nejen systém slev na
služby a zboží. Nabízené slevy ve výši 5 – 50 % jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, potraviny, cestování, stravování,
ubytování, vzdělání, muzea, galerie, památky, ale i spotřební nákupy. Prostřednictvím Senior pasu můžete slevy využít ve
všech krajích ČR přibližně u 2000 poskytovatelů (seznam nejdete na www.seniorpasy.cz v sekci Slevy pro seniory).
Je Vám 55 let a více? Staňte se držitelem
karty a užijte si výhody! Registrace je zdarma a je možné ji provést několika způsoby,
například prostřednictvím webových stránek www.seniorpasy.cz, telefonicky na čísle 840 111 122 nebo zasláním vyplněného registračního letáku
na adresu kontaktního centra: Senior pas, Mendlovo nám. 1a,
603 00 Brno. Registrační letáky můžete v případě zájmu získat

v městské knihovně nebo v dačickém infocentru. Děkuji městu Dačice a všem poskytovatelům slev, kteří se
do projektu zapojili. Případné další zájemce o zapojení se do slev prosím, aby mne kontaktovali e-mailem:
trucka@seniorpasy.cz nebo telefonicky na čísle 777 026 488. Zapojení do projektu je bezplatné.
David Trůčka,
za projekt Senior pasy

Seznam poskytovatelů služeb v Dačicích:

Zahradnictví V Kaštanech

5 % na okrasné dřeviny

Zahradnictví Pod Lipkami

10 % na řezané květiny

Optika Blanka Holoubková

10 % na veškerý sortiment (mimo akce), 20 % na sluneční brýle (podzim, zima)

Cukrárna na Palackého náměstí

10 % při útratě nad 200 Kč

Fitness Oáza

40 % na jednorázový vstup, 30 % na permanentku (měsíční)

Solárium Fitness Oáza

10 % na vstup do solária

Městské muzeum a galerie

50 % z plného vstupného

Lékárna Na Náměstí

5 % sleva

Koupaliště Dačice

30 % z plného vstupného (nelze kombinovat s jinými akcemi a vstupy)

TOMEX autodíly

10 % (mimo OE díly)

TOMEX barvy

5 % na barvy

Kosmetika-pedikúra-manikúra L. Habrová 10% na pedikúru a manikúru
Kadeřnictví Lenka Linhartová

5 % na stříhání, 100 % na dopravu, pokud je potřeba, dojedeme k Vám dle domluvy

CYKLO-SKI SPORT Petr Kunkal

5 % na zboží, 10 % na servisní práci (CYKLO a SKI)

Hotel Dyje

10 % na ubytování na 2 dny a více, 100 % na 7. den při týdenním pobytu

Městská knihovna Dačice

10 % sleva na roční zápisné od 55 let, 35 % od věku 60 let, 100 % od věku 75 let

Ambulantní rehabilitace Nemocnice
Dačice a.s.

Sleva se vztahuje na všechny procedury placené klientem, a to tak, že za každých 10
totožných procedur zakoupených na ambulantní rehabilitaci poskytujeme 1 tutéž proceduru zdarma.

Neobjevené památky – Státní zámek
Dačice

100 % na druhé vstupné, při zakoupení 1. vstupenky je druhá ve stejné či nižší hodnotě
zdarma (tedy 1+1)

KORADO BUS s.r.o., cest. a doprav. agentura 5 % na termální lázeňské pobyty, dopravu, jednodenní zájezdy
Cukrárna kavárna Marie Tichá

10 % na kávu nebo čaj

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 ---

KOUPÍM

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

Tel: 602 445 344
6

Pronájem nebytových prostor
Město Dačice nabízí pronájem volných nebytových prostorů 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
kancelář č. 125 o ploše 17,15 m2
místnost č. 128 o ploše 16,43 m2
(místnost č. 125 a 128 jsou vhodné pro kadeřnictví,
pedikúru, masáže, atd.)
Součástí pronájmu jsou společně užívané chodby, kuchyňka,
schodiště a sociálního zařízení.
Ukázku těchto volných prostor včetně informace o možnosti
pronájmu, o výši nájmu, o zálohách na služby a energie 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.

www.dacice.cz

Závěr školního roku 2013/2014 na dačickém gymnáziu
Přestože každý
školní rok končí dne
31. srpna, jeho faktickým
koncem,
alespoň pro žáky
a studenty škol,
je měsíc červen,
přesněji jeho poslední dny, které probíhají ve znamení uzavírání klasifikace, ve znamení exkurzí, výletů a jiných
akcí, a které vrcholí rozdáním vysvědčení. Nejinak tomu bylo i na naší škole.
A protože událostí, které proběhly v měsíci červnu, bylo nepřeberné množství,
dovolím si je připomenout pouze stručným výčtem. Podrobnosti o většině
z nich lze získat na stránkách školy www.
gymn-dacice.cz.
• všechny třídy vyššího gymnázia se
pod vedením svých vyučujících tělesné
výchovy zúčastnily netradičních hodin
v prostorách kuželny
• sportovní kurz pro předmaturitní třídy septimu a 3. ročník se uskutečnil ve
dnech 9. – 13. června v oblasti Broumovského výběžku
• v průběhu měsíce června proběhly informační schůzky vedení školy s rodiči
žáků budoucích prvních ročníků
• s pořadem nazvaným „Učme se létat“
nás navštívil pan Miroslav Hořák ze záchranné stanice živočichů Ikaros, aby
nám ve venkovním prostředí představil
své svěřence, zástupce ptačích řádů dravců a sov

• cílem letošních školních výletů byla
místa většinou ne příliš vzdálená, avšak
o to zajímavější nabídkou poznávání kulturních a historických pamětihodností.
1. ročník navštívil Telč, prima se vypravila obdivovat baziliku a židovskou čtvrť
do Třebíče, sekunda absolvovala pěší
túru z Hodic přes hrad Roštejn do Telče,
tercie se loučila se svou třídní učitelkou
odcházející na mateřskou dovolenou na
prodlouženém pátečně víkendovém výletě v oblasti Vranovské přehrady, kvarta
podnikla cyklistický výlet do okolí Českého Rudolce, dvoudenní výlet na Šumavu absolvovala třída již v dubnu, a žáci
2. ročníku a sexty navštívili Boskovice
• odměnou za celoroční práci tvůrcům
školní televize G-one se stala exkurze
do prostor studií, kde vznikají a odkud
se vysílají zprávy a zpravodajské pořady
České televize v areálu na Kavčích horách
v Praze
• podepsáním dohody o spolupráci se
společností Alive.cz získala naše škola
právo vydávat žákům a zaměstnancům
za zvýhodněných podmínek mezinárodní identifikační a slevové karty, objednávka prvních ISIC karet již byla vyřízena
• proběhlo 2. kolo přijímacího řízení do
primy pro školní rok 2014/2015
• proběhly volby členů nové školské rady
za oprávněné osoby a pedagogy školy
• v rámci vzdělávání v oblasti finanční
gramotnosti se uskutečnily semináře pro
žáky 1. ročníku a kvinty a pro 3. ročník

a septimu
• chlapci z vyššího gymnázia poměřili
své síly v tradičním turnaji v malé kopané
• všichni žáci školy se svými učiteli měli
možnost poslechnout si koncert pěveckého sboru vytvořeného z žáků a žákyň
1. a 2. ročníku, kvinty a sexty, kteří se v letošním školním roce účastnili výuky volitelného předmětu hudební výchova
• žákům a žákyním počátečních ročníků
nižšího i vyššího stupně gymnázia byly
určené přednášky na téma reprodukčního zdraví
• všechny třídy školy postupně navštívily
zajímavou výstavu „Šlechtičtí cestovatelé
aneb výlety bez manželek“ instalovanou
v prostorách Státního zámku v Dačicích
• v rámci tématu ochrana člověka za mimořádných situací se třídy vypravily do
blízkého okolí školy, například do Kostelního Vydří nebo do Toužína a Urbanče
A pak už nadešel den vydávání vysvědčení, pátek 27. června. Z celkového počtu
210 žáků školy, kteří po odchodu maturantů zůstali, jich jedna třetina prospěla
s vyznamenáním. Kromě vysvědčení se
v poslední červnový pátek rozdávaly
i sladké odměny za vyznamenání a pochvaly žákům, kteří v letošním školním
roce dosáhli významných umístění ve
vědomostních a sportovních soutěžích
nebo pracovali aktivně ve prospěch své
třídy či celé školy.
Aleš Morávek,
ředitel školy

Jsme zlatí!
V pátek 4. dubna se v Českých Budějovicích konala soutěž dechových orchestrů ZUŠ. Na tuto soutěž jsme se dlouho
připravovali a snažili se, aby náš výkon zde byl co nejlepší.
Naše cesta začala o půl deváté ráno,
kdy náš autobus vyjel směrem do Českých Budějovic. Cestovalo se poměrně
hladce, a tak jsme do našeho cíle dorazili
po půl jedenácté, právě včas. Po příjezdu
jsme se rozehráli a kolem dvanácté jsme
přišli na řadu. Připravili jsme si podium
a začali hrát. Časový limit byl 20 minut,
a tak jsme se porotcům představili s 5
skladbami. Nejprve zazněla Regina Ouverture, poté Slovanský tanec č. 10, který
oddirigoval pan učitel Stanislav Kamínek
a po jeho doznění se taktovky opět chopil náš dirigent Milan Kubek. Následovalo
sólo pro marimbu – Vzpomínka na cirkus
Renz, Slovácký tanec č. 5 a nakonec jazzová pecka Birdland. Na vyhlášení jsme
nečekali dlouho. Asi 15 minut po odehrání jsme se znovu sešli v sále, tentokrát
i s ostatními orchestry a vyslechli si hodnocení odborné poroty. Bylo to pro nás
velmi příjemné překvapení, když jsme

získali první místo s postupem do ústředního kola! Získali jsme nejvíce bodů ze
všech orchestrů v krajském kole (24,2
bodů z 25 možných). Třešničkou na dortu
byla cena poroty za mimořádný sólový
výkon, kterou si převzala Anežka Nováková za skladbu Vzpomínka na cirkus
Renz. Cestou domů pak započaly oslavy
postupu do ústředního kola, které se konalo 23. a 24. května v malém městečku
poblíž Brna – v Letovicích.
Jelikož jsme soutěžili v poslední kategorii, vyjeli jsme až v sobotu 24. května
ráno. Do Letovic jsme dorazili po jedenácté dopolední. Autobus nám zastavil
před letovickou ZUŠ, kde jsme se mohli
převléct do stejnokrojů a poté nás odvezl
na zámek, kde se celá soutěž konala. Jelikož nám do našeho vystoupení zbývala
ještě hodina, část z nás se rozhodla vydat
na prohlídku zdejšího zámku. Ve 14:40 h
přišla naše chvíle. Soutěžní program se

nám od krajského kola nezměnil a my
jsme ho celý odehráli s velikým nadšením a nejlépe jak jsme dovedli. To porota
ocenila a udělila nám zlaté pásmo. Anežka Nováková navíc znovu získala zvláštní ocenění za sólový výkon ve skladbě
Cirkus Renz. Náš orchestr se podle bodů
umístil jako druhý nejlepší v naší kategorii a jako šestý nejlepší orchestr v České
republice.
Na závěr by se patřilo poděkovat našemu řidiči Miloši Nekulovi, který nás
vozí po všech zájezdech, za trpělivost
nad námi a našimi občas nedomyšlenými hloupostmi, které po cestě tropíme.
Děkujeme také našim dvěma vynikajícím
dirigentům Milanu Kubkovi a Stanislavu
Kamínkovi. Dokázali jsme, že jejich práce
nebyla marná a společně jsme dosáhli
obrovského úspěchu, největšího za celou existenci orchestru. Děkujeme!
Julie Kučerová a Martin Lebr
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„Za dačickou kostku cukru“
Hudebně divadelní festival na nádvoří zámku v Dačicích
Rok se s rokem sešel a je
tady léto a k němu patří již
17 let náš tradiční festival na
zámku.
Přípravy začínají ve čtvrtek, kdy se staví kryté podium pro účnikující, navážíme
na zámek lavičky, kulisy, židle
a další potřebné „harampádí“. V pátek ráno pak zvukovou a světelnou techniku,
vše zapojujeme, dolaďujeme
a celý festival může pomalu
začít.
Pátek 4. července
První hudební večer festivalu. Přivítáme posluchače a
jde se na věc. Prvním vystupujícím je písničkář Vojta Kiďák Tomáško. Ještě hodinu
před začátkem o něm nemáme zprávu,
zůstal viset na dálnici v koloně, ale nakonec to stihnul. Jeho vystoupení je v pohodě, ničím nepřekvapil, ale taky nezklamal
a diváci to oceňují.
Přídavek, krátká přestávka a je tady druhá kapela. Plavci s Honzou Vančurou a Irenou Budwaiserovou. Přiznám se, že jsem
od tohoto seskupení moc nečekal, ale to
jsem si naběhnul! Hrají lehce a přitom to
má grády, nemůžu jmenovat jednotlivce,
byli prostě dobří všichni. Sice to už nikdy
nebude úplně „Plavecké“, ale fakt jim to
hrálo a zpívalo úžasně. Na první večer výborná divácká návštěva, skvělá muzika,
počasí drží, začátek v pohodě. Dobrou
noc.
Sobota 5. července
První divadelní večer festivalu. Hrát
bude divadelní soubor Suchdol nad Lužnicí a uvedou hru Ženský sněm. Počasí celý
den pozlobívá, máme tradiční dilema sál
nebo zámek? Rozhoduje atmosféra nádvoří a jdeme do risku.
Pěkná nápaditá a účelná scéna, hraje se
na trávě v jednom z rohů nádvoří. Herci
celé představení chodí bosí, což se projeví ve frontě u jedné malé místnůstky po
skončení představení!
„Ženský sněm“ – už samotný název hry
napovídá, kdo že to chce vládnout mužům… Živý hudební doprovod v podání
kapely Cvrčci dává atmosféře středověké
hry grády. Dobře napsaný scénář, dobré
herecké výkony, trochu menší návštěva,
ale kdo přišel, určitě nelitoval. Příjemný divadelní večer. Hurá na kutě.
Neděle 6. července dopoledne
První festivalová pohádka pro děti. Návštěva 180 platících, skvělé! A hraje se opět
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na podiu, což je výhoda i proto, že všichni
vidí.
Přijelo k nám Divadlo Koráb, naši staří
známí s pohádkou Princezna s dlouhým
nosem.
Od začátku skvělý kontakt s publikem,
netradiční začátek a malí i velcí návštěvníci se dobře baví, děti reagují i na písničky, počasí nádherné, možná, že až trochu
tropické, nápadité kulisy, objeví se i téměř
dvoumetrová princezna, které naroste 40
metrů dlouhý nos, proplétající se mezi
dětmi. Výborná pohádka a určitě velmi
příjemně strávené nedělní dopoledne.
Neděle 6. července večer
Další z hudebních večerů na zámku. Od
17. hodin připravujeme techniku podle
Stageplánu, v 18. hodin přijíždí první muzikanti.
První nastoupí kapela Knezaplacení,
5 muzikantů, z toho 2 děvčata, takže je
i na co koukat! Šlape jim to celkem slušně,
příjemná muzika a prý dobrý náš zvuk.
Ve 21. hodin přichází legenda Vladimír
Merta a jeho kolegové Honza Hrubý a Ondra Fencl. Trochu trvá nazvučení, ale určitě
se vyplatilo. Nebojím se říct, že to byl hned
druhý hudební večer první z vrcholů festivalu. Škoda, že zrovna dnes se sešlo trochu
míň návštěvníků, koncert by si zasloužil
plné nádvoří. Ne každému „Mertův“ styl
sedí, ale muzikant a kytarista je to náramný. Hrubého housle a Ondrovi klávesy
vytváří plochy nesoucí se nádvořím majestátně až mysticky. V průběhu koncertu
přichází překvapení, když na harfu zahraje
host z Irska (žvatlá roztomile česky). Dvě
hodiny poctivé muziky, na podiu se pije
pivko a zahlédl jsem i kousek rumu.
Přidává se několikrát a poslední přídavek
dává Merta k lepšímu bez techniky, stojíc
pod podiem u diváků a hrajíc na housle a
přitom zpívá. Dočká se bouřlivého potles-

ku. Je konec, balí se technika,
chvíli pokec s kapelou, pár fotek na památku a končí první
náročný víkend. Ještě dlouho
mi zní v uších Galina Galina Galina a jdeme všichni pěkně spát.
Středa 9. července
Další z divadelních večerů.
Varianta zámek a to se rozhodujeme až navečer neboť počasí
po celý den nic moc. Tentokrát
se představí divákům soubor
PIKI z Volyně. Hra se jmenuje
Podzim života je krásný. Že je
vám to nějak povědomé? Ano,
soubor zde v Dačicích soutěžil na jaře s touto hrou na naší
krajské přehlídce a jelikož je to dobrá hra,
pozvali jsme je i na zámek.
Jednoduchá scéna – lavička, odpadkový
koš a začíná se. Miloslav Pikolon je hercem
ale zároveň i autorem tohoto divadelního
kusu a na jevišti je to znát. Všichni herci
mají hru dokonale zmáknutou, diváci se
baví hned od začátku a to se to pak panečku hraje. Zdá se, že hra je jen o zábavě, aby
se divák pobavil, ale ke konci je i pár drobných chvil k zamyšlení nad mezilidskými
vztahy. 70 minut příjemné zábavy uteklo
jako voda, diváci odcházejí pochechtávajíc
a spokojení, herci slupnou klobásku a hezkou dobrou noc.
Čtvrtek 10. července
Dnešní večer je tak trochu programovou mišmaší neboť jsme se pokusili
skloubit muziku a taneční vystoupení. Na
začátku nastupuje Parta starýho Hrouze,
což je čtyřčlenná formace hrající tradiční
country bluegrass. Slyším je poprvé v životě ač mají všichni bydliště v okolí J.Hradce
a ono jim to fakt pěkně šlape. Starší páni,
na kterých je vidět, že je hraní vyloženě
baví. Pohodička. Hodinka utekla jako voda
a na řadu jde další těleso.
Na podiu zůstává jeden človíček z kapely a tím je Milda Vokáč, náš dlouholetý kamarád, který je již několik let impresáriem
skupiny černošských tanečníků ze Zimbabwe. IYASA Africa a jejich Europe Tour
2014. Odpoledne tancovali na hradě Landštejn a večer to rozjíždějí u nás na zámku.
Na našem festivalu vystupují docela
pravidelně. Pokaždé s jiným programem
a pokaždé jsou skvělí. Trochu jsme je nenápadně nazvučili a za světelným pultem
„řádí“ náš Jarek, který dnes dá vyniknout
všem svým otáčejícím se „palicím“ jak on
říká. Čtyři černoši, čtyři černošky, dunění
bubnů, pestré převleky a spousta rytmů,
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muziky a tanců. A pekelné tempo.
Hodina a vystoupení se chýlí ke konci.
Na závěr písnička o českém pivku, tleskající diváci a pak přijde malý podraz od
Mildy na mne a na Jarka, když jsme nic
netušíc pozváni na děkovačku na podium s domněním, že se budeme uklánět.
Dopadlo to ovšem jinak a ještě teď mne
z toho kroucení bolí tělo. Ach jo, jak říká
klasik „kdybych to byl věděl, tak bych tam
byl nechodil…!“
Diváci odešli a na zámku se ještě chvíli
zpívá, bubnuje a i nějaké to pivko se vypije. Klukům černošským fakt chutná. Tak
dobrou.
Pátek 11. července
A znovu na zámek. Počasí celý den zlobí.
Ale je hudební večer a to znamená nádvoří, ať se děje co se děje. Podium muzikanty
ochrání a diváci jsou z festivalů zvyklí na
případný deštník či pláštěnku. Prvním, kdo
dnes zahraje, jsou Zhasni. Kapela přijíždí
s předstihem brzy odpoledne, kluci i zpěvačka jsou v pohodě. Přijíždí i jejich zvukař
Karel Dřínek, se kterým se dobře známe
a který mne dokonce kdysi „zaučoval“.

Večer začíná. Počasí drží. Příjemná muzika, zpěvačka s velmi příjemným projevem
a hlasovým fondem. K tomu dobrá basa,
kytara a zpěvy, klávesy, prostě dobrá hodinka. Dáváme přestávku k úklidu podia
pro hlavního protagonistu. Krátká zvuková zkouška a je to tady.
Ve 21. hodin nastupuje hlavní hvězda
večera František Nedvěd a kapela Tie Breake. Skvělá divácká návštěva a od prvních
tonů navázán kontakt s diváky. Kapela šlape, Frantovi to pořád zpívá, jeho syn Vojta
jej výborně doplňuje, kytaru drží pevně v
rukou Petr Kocman, jen basák Milan je takovej trochu nevýraznej. Hrají se všechny
starý pecky, i pár novějších fláků, diváci
zpívají sbory, Vojta dá pár svých písní
a Petr dojme všechny tklivou, ale nádhernou baladou Leaving on a Jet Plane od
Johny Denvera. Krásné prostředí dačického zámku je zaplněno příjemným zvukem a z posluchačů vyzařuje pohoda. Je to
druhý vrchol našeho festivalu a to ještě nejsme v polovině. Krásný večer, krásný koncert. Kapela pak spořádá asi 10 kg klobás
od Luboše Strachoty, polkne se pár pivek

a Díky všem.
Sobota 12. července
Divadelní večer. Na programu je hra
Past na osamělého muže. Na zámek ji přijíždí zahrát divadelní soubor SemTamFór
ze Slavičína. Soubor tady jede v okolí takovou menší šňůru.
Detektivní hra o čtyřech obrazech, plná
napětí a zvratů s nečekaným rozuzlením.
Přenesli jsme se do jedné chaty v Alpách, nedaleko Chamonix, kde se rozjíždí
příběh plný napětí, zvratů a lží, z nichž
nakonec vzejde pravda. Pravda o tom, co
se vlastně skutečně přihodilo Danielu Corbanovi.
Dobrá scéna, vejde se na naše podium,
takže divák dobře vidí a dobře se i baví. A
najednou je zde konec, který ale asi málokdo čekal.
Příjemný večer, celkem příjemné počasí.
Vlastně jsme se ani nenadáli a máme polovinu festivalu za sebou. Takže díky všem
a zítra opět na zámek.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS
(Další představení se konaly po uzávěrce zpravodaje, pokračování najdete na webu nebo facebooku MěKS - pozn. redakce)

Srpnové dění na dačickém zámku
Dačický zámek každoročně ožívá mnoha kulturními událostmi. Červenec byl ve znamení festivalu Za dačickou kostku
cukru, ale i v srpnu se zde koná několik akcí, které rozhodně stojí za pozornost.

Na prvním místě bychom chtěli všechny pozvat na noční prohlídky zámku.
Tentokrát mají název „Ptačí říše barona
Dalberga“ a návštěvníky zavedou do
jednoho konkrétního dne na dačickém
zámku, kde zrovna probíhá příprava narozenin, možná vzniká jedna velká láska
a kde jsou všichni poněkud ovlivněni zálibou starého pana barona v ornitologii..
Prohlídky připravované ve spolupráci
s DS Tyl Dačice budou probíhat ve dnech
8. - 9. srpna. Představení se budou konat
každou hodinu od 19.30 do 23.30 a vstupenky můžete rezervovat na mailové adrese: mikesova.renata@npu.cz nebo na
tel.čísle: 724 566 771.
Konec prázdnin je již tradičně ve zna-

mení
Hradozámecké
noci. Letos připadá na
30. srpna a její program
se bude odehrávat na
zámeckém nádvoří (při
nepřízni počasí v zámecké sýpce). Začínat
bude v půl osmé divadelní komedií Smrt komedie, známého klauna
Jiřího Bilbo Riedingera,
na způsob italské commedie dell´arte. Představení, s úspěchem
hrané v několika evropských zemích, bylo
například součástí oficiálního kulturního
programu na olympiádě v Aténách v roce
2004. Poprvé v Dačicích bude vystupovat
hudební skupina Totems, za jejímž vznikem (a texty písní) stojí Vlasta Třešňák
a také fiktivní trampská osada LSD (Lesy,
Stráně, Dým). Ve skutečnosti se jedná
o neformální seskupení zkušených hudebníků z mnoha známých rockových
kapel, kteří se příležitostně schází, aby
šířili dosud u nás málo známý styl HardTramp. Jelikož skupina má 14 členů,
vystupuje jen zcela ojediněle, ale její
koncerty mají vždy zcela neopakovatelnou atmosféru. Před půlnocí se mohou
všichni návštěvníci těšit na malé jazzové

překvapení a po celou dobu trvání je samozřejmě zajištěno i občerstvení.
Závěrem bych rád pozval všechny dačické nejen na prohlídku zámku, ale také
výstavy v naší galerii, věnující se šlechtickým cestovatelům. Na ní uvidíte exponáty z mnoha českých i moravských hradů
a zámků - včetně samurajské zbroje, indiánské kazajky a několika desítek dalších
předmětů ze čtyř světadílů, přivezených
šlechtickými cestovateli z jejich dobrodružných výprav do světa.
Jan Mikeš, správce zámku

BACKSPACE
KŘEST CD
 2. srpna v 18:00 h
v Základní umělecké škole v Dačicích
 hrají: Blue Moon, Speedři
a Backspace
 vstupné 120 Kč (v ceně CD)
 přijdeš-zaplatíš-dostaneš CD-užiješ si
 bunbání a papání zajištěno
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Život s křídly
Další z těch, pro které bylo letectví životním snem, kteří stáli, dá se říct,
u budování, rozvoje našeho civilního letectva. Představuji Vám, Vážení čtenáři, pana Antonína Kaštánka. Pána, který věnoval letectví podstatnou část života, který se nebál říci to co si myslí a poznal svoji upřímnost i na vlastní kůži.
Narodil se 23. května 1935 v Praze,
ovšem své rané mládí prožil u babičky
v Lipnici u Markvarce. Po revoluci v květnu se z Vysočiny od babičky vrátil zpět
do Prahy k mamince. Jeho otec bohužel
padl v květnové revoluci v Praze v ukořistěném obrněném vozidle, který řídil do
akcí. Po vychození obecné a měšťanské
školy v Praze (1950) si vzhledem ke svému zájmu o letectví, podal přihlášku do
tehdy jediné vojenské letecké školy VŠLM
– Vojenská škola leteckých mechaniků
a vyučil se zde strojním zámečníkem.
Pokračováním této školy byla ŠMTSL –
Škola mladších technických specialistů
letectva s maturitním ukončením. V roce
1952 (z důvodu potřeby mechaniků byla
škola zkrácena na dva roky bez omezení
výukové osnovy) nastupuje jako technik
z povolání u vojenského letectva a má na
starosti letouny typu Dakota DC – 3, později IL – 14.
Po ukončení dvouletého závazku vojenské služby odešel do civilu a nastoupil
do Leteckých opraven Kbely do funkce
nálezový technolog pro trysková letadla
Mig – 15 a 15bis. To znamená, že určoval
různé druhy oprav a doporučoval GO –
generální opravy. Později byl přeřazen
na technologa cechu. Na jeho žádost
byl přeřazen na letadla již po GO. Měl
na starosti přípravu a kontrolu všech letových funkcí včetně motorových zkoušek a pojezdů, a také přípravu pro zálety
zkušebních pilotů. Tam působil do roku
1960. V témže roce získal možnost být
zaměstnán po absolvování školy tehdejší
Správy dopravních letišť v tehdejší ČSSR
pro řízení leteckých provozů letištního,
přibližovacího a oblastního. Po absolvování nastoupil na oblastní řízení letového
vzdušného provozu v oblasti Čech, Mora-

vy a Slezska – dnes celé ČR.
U Správy dopravních letišť působil do
roku 1975, v tomtéž roce, po absolvování
zdravotní způsobilosti bohužel neprošel
a tak se mu podařilo získat další zaměstnání u letadel a to v Českém aeroklubu
svazarmu v činnosti inspektora bezmotorových letadel a radiokomunikací.
V roce jej oslovila SLI – Státní letecká inspekce a uzavřela s ním smlouvu na pozici zkoušení všech civilních letadel, včetně
letadel, které provozoval aeroklub. Platilo
to samozřejmě pro celou naši republiku.
Ovšem, i přes to, že měl již podepsanou smlouvu se Státní leteckou inspekcí, tak z důvodu nesouhlasu se vstupem
sovětských vojsk na naše území mu byla
smlouva zrušena tři dny před nástupem
do zaměstnání. Z tohoto důvodu nastupuje u Dopravního podniku hlavního
města Prahy jako dispečer ochrany metra.
Tam pracuje do roku 1991, kdy ze zdravotních důvodů musí odejít do předčasného invalidního důchodu.
S manželkou si pořizují malý domek
v Lipnici a veškerý volný čas věnují opravě.
To je asi tak ve stručnosti vše o tomto
fandovi do letectví. Nutno podotknout,
že v muzeu představuji pana Oldřicha
Jakubů – navigátora – který létal s letouny, které z věže řídil právě pan Kaštánek.
V leteckém muzeu se můžete s panem
Kaštánkem seznámit podrobněji. Věnoval muzeu spoustu fotografií, průkazek
a co je vzácné, i sešity s vlastnoručními,
perfektně provedenými kresbami různých částí letounů. Chci touhle cestou
panu Kaštánkovi poděkovat za ochotu
a trpělivost, kterou musel určitě mít z důvodu mých, někdy i nemožných, otázek.
Vlastimil Kolomazník,
Letecké muzeum

Letecké muzeum má nový exponát

Vrtulník byl muzeem zakoupen od
pana Havelky - sběratele z Hodic u Třeště. Vrtulník naposledy létal soukromě
u letecké záchranné služby na letišti Hosín
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u Č. Budějovic. Zbarvení
je původní. Stěhování
z Třeště na prozatimní
místo v Bílkově proběhlo dne 24. května letošního roku. Do muzea
by se měl přestěhovat
do poloviny prázdnin.
V srpnu máme otevřeno od úterý do neděle 9:00 - 12:00 a 13:00
- 17:00 h. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vlastimil Kolomazník,
Letecké muzeum

Pohár předsedy střelecké sekce OMS J.H.
vyhrály poprvé Dačice
Dne 14. června se sešly střelecké
sekce Jindřichova Hradce a Dačic
ke třetímu ročníku soutěže o pohár
předsedy střelecké sekce OMS J. Hradec. Z J. Hradce přijelo devět střelců
a z Dačic se zúčastnilo čtrnáct střelců.

Oba předešlé ročníky Dačická sekce
prohrála. Dačičtí střelci se tentokrát předvedli ve velmi dobrém světle a všechny
disciplíny vyhráli. Prvními disciplínami
závodu byly Lovecká baterie, Lovecké
kolo a Zajíc s terči, vše po 20 terčích. Celkovým nástřelem 50 terčů zvítězil Vladimír Tomíšek. Druhou disciplínou byla
střelba na čtyři pohyblivá prasátka, která
zhotovil Petr Novák z Malého Pěčína. Byla
hlavním strůjcem celkového vítězství Dačické sekce. Vyhrál ji Marek Navrátil s 25
body, z 31 možných.
Po součtu brokových disciplín a střelby
na prasátka bylo finále na Lovecké baterii,
které se střílelo pouze na jednu ránu. Do
finále postoupilo šest nejlepších střelců
a vítězem se stal opět Vladimír Tomíšek
s nástřelem 19 terčů z 20 možných! Nejdůležitějším kritériem v hodnocení sekcí
byl vypočítaný průměr zásahů na jednoho střelce, aby se eliminoval rozdílný
počet střelců. Díky vysokému nástřelu na
prasátka zvítězila poprvé střelecká sekce
Dačice s průměrem 54,45 zásahů. Jindřichův Hradec dosáhl průměru na jednoho
střelce 51,11.
Děkuji všem zúčastněným za krásné
přátelské zápolení a už teď se těšíme na
další, již čtvrtý ročník, který se bude konat příští rok na střelnici Fedrpuš v Jindřichově Hradci.
Bohuslav Ferdan,
vedoucí střelecké sekce Dačice
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Zprávy z knihovny
Uzavření knihovny poslední srpnový týden: pondělí
25. až pátek 29. srpna 2014
Vážení a milí čtenáři. V minulém čísle
Zpravodaje jsme slibovali, že knihovna
bude otevřena po celé prázdniny, nicméně člověk míní a okolnosti mění. Vzhledem k tomu, že proběhlo výběrové řízení
na výměnu oken v průčelní fasádě, protože stávající, sedmdesát až osmdesát let
stará okna dosloužila, je potřeba knihovnu poslední srpnový týden zavřít. Musíme pozakrývat knížky,
abychom je neměli plné prachu a akce se mohla zdárně realizovat. Výpůjční doba bude o tento týden prodloužena, takže
nikdo se nemusí obávat, že by mu hrozily například upomínky.
Nové cizojazyčné tituly
Znalost minimálně jednoho cizího jazyka – standard, který by
měl být samozřejmostí – se snažíme podporovat i v knihovně.
Máme knížky pro čtení a procvičování, především angličtiny
a němčiny, na různých úrovních a stále doplňujeme další tituly.
Současná produkce je často navíc doplněna poslechovým CD,
případně různými aktivitami, takže stačí si najít čas a chuť. V poslední době jsme nakoupily nové tituly v angličtině, přijďte si
vybrat!
Knihovna dětem a pro dětské čtenáře
Městská knihovna v Dačicích spolupracuje po celý rok se školami i s dalšími organizacemi ve městě. Realizuje několik projektů na podporu čtenářské gramotnosti. A červen je měsíc, ve
kterém chceme za spolupráci poděkovat a ještě jednou děti do
knihovny pozvat. To se podařilo i letos. Když nepočítám běžnou knihovnickou činnost, tzn. půjčování a vracení dokumentů, používání internetu aj, prošlo knihovnou a její letní čítárnou
během týdne celkem téměř 600 dětí.
Největší akcí byl již devátý ročník DOPOLEDNÍČKU – malého
literárního a divadelního festiválku, který knihovna připravuje
ve spolupráci s Divadelním souborem Tyl a Tyláček a Městským
kulturním střediskem vždy v závěru června. Tentokrát si na něj
děti z Tyláčku pod režií paní Jahelkové nastudovaly klasickou
pohádku O Sněhurce. Tyláček je již docela velký soubor a uhlídat a zkoordinovat takové hejno neposedů je neskutečná práce.
Z celého srdce DĚKUJI: režisérce paní Jahelkové, dětským
a teenager hercům: J. Peškové, T. Kučerové, K. Kučerové,
M. Rychlíkovi, R. Horákové a P. Krčmarikové, D. Lovětínskému,
A. Martinů, A. Nechanické, dvojčatům děvčatům Šedovým,
K. Cigaleové, V. Martinů, K. Tiché, K. Macků, D. Novákovi, E.
Brunnerové, K. Petrů, A. Hronové, J. Janíkovi, J. Tiché. Dále hráli:
K. Mrskočová, K. Kubát. Technická pomoc a zvučení: R. Kubek,
J. Seidlová a Městské kulturní středisko v Dačicích.
Pro prvňáčky skončil projekt Už jsem čtenář aneb Knížka pro
prvňáčka, který sponzoruje nakladatelství Triton a Svaz knihovníků ČR. Děti po celý rok knihovnu navštěvovaly a splnily řadu
podmínek soutěže. Odměnou je knížka pro prvňáčka, původní
česká novinka, který byla napsána výhradně pro účastníky projektu a nikde ji nelze koupit. Celkem 45 dětí z prvních tříd ZŠ
v ulici B. Němcové tak dostalo knížku s názvem Abeceda a ještě
jako bonus pohádku O Sněhurce.
Dalším ukončeným projektem byl projekt Celé Česko čte dětem. Do něj se zapojily předškoláci ze dvou mateřských škol ve
městě a maminky s malými dětmi. Smyslem projektu je dětem
číst, nejlépe každý den, aspoň 20 minut. Děti potom čtení svých
rodičů hodnotí v žákovské knížce a kreslí obrázky k přečtenému. Odměnou pro děti zapojené do projektu byla pohádka La-

komá Barka na motivy známé pohádky Jana Wericha.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny
Nové tematické kufříky
Vaše knihovna pro vás vytvořila pět fungl nových tematických kufříků. Ano, vytvořila, ty nejdou jen tak někde koupit, jak
si některé děti (i jejich rodiče) myslí. Na počátku je nápad - co
vás baví, zajímá, na co se často ptáte? Zároveň je nutno vnést
sem i trochu toho poučení.
Vybrali jsme pro vás témata: 1. Víly, 2. Detektiv, 3. Středověk, 4. Lidské tělo a 5. Roční období.
Přijďte si vybrat a pokud si říkáte, co v nich asi je, podívejte
do fotogalerie na dětský web knihovny - http://www.mkdac.cz/
detske/. Těšíme se na vaše připomínky a nápady, jaké další kufříky by se vám líbily.
P. Albrechtová

Dotazníkové šetření
v Mikroregionu Dačicko
Vážení občané, v rámci zpracování Strategie rozvoje
Mikroregionu Dačicko bude ve všech jeho členských obcích probíhat anonymní dotazníkové šetření, jehož cílem
je zjistit zpětnou vazbu od Vás – občanů z pohledu spokojenosti a kvality života. Dotazník je zaměřen na identifikování oblastí, které do značné míry ovlivňují kvalitu
života.
Zajímají nás Vaše názory, potřeby a postoje k životu v našem
regionu a pojmenování problémů a omezení, která Vás tíží. Vaše
názory a odpovědi nám umožní lépe porozumět tomu, co občané Mikroregionu Dačicko považují za skutečně zásadní ve
vztahu k jeho rozvoji. Výstupem šetření pak bude strategický
dokument obsahující oblasti, na které se bude nutné v následujícím období zaměřit.
Dotazník je zpracován v jednoduché formě, aby pro Vás bylo
jeho zpracování co nejméně časově náročné, je možné jej vyplnit elektronicky na stránce http://evaluacnisetreni.cz/RR-Dacicko, případně bude k dispozici v písemné podobě na Obecních
úřadech a to od 1. 8. do 15. 9. 2014.
Strategie rozvoje Mikroregionu Dačicko je součástí aktuálně
zpracovávané Strategie rozvoje Regionu Renesance na období let 2014 – 2020. Členy Regionu Renesance jsou Mikroregiony Třešťsko, Telčsko, Dačicko a Jemnicko. Seznam členských
všech obcí Mikroregionu Dačicko naleznete na stránce http://
www.m-dacicko.cz/clenske-obce/. Vaše případné dotazy
k projektu zpracování Strategie rozvoje Mikroregionu Dačicko
a dotazníkovému šetření rádi zodpovíme na e-mailové adrese
dotace@dacice.cz.
Velmi děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku.
Vlastimil Štěpán,
předseda Mikroregionu Dačicko
--- 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
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Praktický průvodce insolvenčním řízením
část I. - úpadek a obecné principy oddlužení
Co je to úpadek?
Úpadek lze zjednodušeně popsat jako nepříznivou finanční situaci a je upraven v zákoně o úpadku a způsobech jeho
řešení (tzv. insolvenční zákon). Osobu, která se nachází v nepříznivé finanční situaci, insolvenční zákon nazývá dlužníkem.
Za účelem zjištění, zda se osoba nachází v nepříznivé finanční
situaci, je vhodné si provést následující základní test úpadku.
Osoba – dlužník je v nepříznivé finanční situaci – úpadku
za situace, kdy současně:
• má více věřitelů – osob nebo společností (banka, nebankovní
poskytovatel finančních prostředků, tzv. firem), které požadují od dlužníka zaplatit nějaké peníze;
• peněžité dluhy 30 dnů po lhůtě splatnosti – dluh osoby –
dlužníka, nebo jeho část, např. splátka v rámci splátkového
kalendáře, měl být zaplacen řádně a včas již minimálně před
30 dny;
• dlužník není schopen dluhy platit (dlužník je v platební neschopnosti) – mezi zřejmé signály platební neschopnosti
patří zejména situace, kdy dlužník zastaví platby svým věřitelům nebo neposkytuje žádné platby na splatné dluhy po
dobu delší 3 měsíce. Do této skupiny patří i případ, kdy je vůči
dlužníkovi vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí, nicméně
nelze dohledat majetek, který by bylo možné prodat a peníze
poskytnout věřitelům. Velice častým a typickým příkladem
je situace, kdy dlužník poskytuje svým věřitelům částečné
platby (každému z věřitelů, většinou tomu, který dlužníkovi
nejvíce znepříjemňuje život), které však nevedou k úhradě
(umoření) původně půjčených finančních prostředků a jsou
používány na úhradu příslušenství (sjednaný úrok, zákonný
úrok z prodlení nebo jiných sankcí – např. smluvní pokuty).
V případě, že vám kdokoli nabízí „oddlužení“, kdy za vás bude
rozesílat vaše peníze poměrně vašim věřitelům, nejedná se
o oddlužení dle insolvenčního zákona.
Pokud jsou odpovědi na výše uvedené otázky kladné, popřípadě existuje pravděpodobnost nebo je zjevné, že finanční situace osoby se vyvíjí takovým směrem, že odpovědi na otázky
budou kladné v dohledné budoucnosti, je vhodné se začít zajímat o řešení nepříznivé finanční situace. V žádném případě nelze doporučit, aby dlužník čekal s řešením do okamžiku, kdy je
vůči němu vedeno i několik exekučních řízení; včasnost pokusu
o řešení nepříznivé situace je poměrně zásadním faktorem pro
budoucí úspěšnost vyřešení úpadku dlužníka.
Co je to oddlužení a jaké jsou jeho základní principy?
Insolvenční zákon zná několik způsobů, kterými lze úpadek
řešit a vyřešit. Jedním ze způsobů řešení úpadku je oddlužení.
Účelem oddlužení je uspořádání vzájemných vztahů mezi osobou, která má dluhy, a osobami, které od ní finanční prostředky
požadují. Oddlužení spočívá na 2 základních principech – ekonomickém a morálním.
Základní ekonomický princip je založen na požadavku, aby
věřitelé (s určitými výjimkami) po úspěšném procesu oddlužení
měli uhrazeno alespoň 30 % (tzn. 30% a více) ze své pohledávky. Z pohledu dlužníka tedy, aby dlužník uhradil alespoň 30 %
svého dluhu u každého věřitele.
Základní morální princip je založen na požadavku, aby dlužník nesledoval oddlužením nepoctivý záměr, tzn. aby dlužník
nezneužíval oddlužení zejména k tomu, aby nemusel splácet
věřitelům řádně a včas své dluhy.
O oddlužení může požádat (podat tzv. insolvenční návrh
spojený s návrhem na povolení oddlužení) každá osoba, která
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je v úpadku a nemá dluhy z podnikání (za určitých okolností
ani dluh z podnikání netvoří překážku pro úspěšné oddlužení).
V praxi jsou případy, kdy jiná osoba (např. banka nebo nebankovní instituce) podá soudu insolvenční návrh; i v tomto případě může dlužník požádat o oddlužení, tzn. podat svůj vlastní
návrh na povolení oddlužení.
V dalším článku si rozebereme náležitosti návrhu na povolení
oddlužení.
Těším na vás na pobočce v Dačicích v následujících termínech (22. 8., 29. 8. vždy od 8:00 – 14:00 h)
Monika Urbanová, insolvenční správkyně

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

Nabízené služby:
yy laminování, NOVĚ A3, barevné a černobílé kopírování
yy PC, internet, kroužková vazba, fax, skenování,
yy prodej upomínkových předmětů a regionální literatury
--- inzerce ---

--- inzerce ---

ČEVAK a.s. nabízí
- Likvidace odpadních vod a fekálií ze septiků, žump, odpadních
jímek, ČOV a tukových lapolů
- Čištění kanalizačních přípojek, stok, vpustí, jímek
(vozidlem IVECO, obsah cisterny 5m³)
- Dovoz pitné vody (objem cisterny 5m³, případně 8m³)
- Kontejnerovou dopravu vozidly IVECO Eurocargo a Tatra 815 NK
- Výstavba domovních, vodovodních a kanalizačních přípojek
- Revize přípojek, kanalizace
tel: 384 420 263
Provozní středisko Dačicko
Toužín 21, 380 01 Dačice
hlášení poruch: 800 120 112 infolinka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz www.cevak.cz
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Rozkvetlé Dačice
Předmětem soutěže je květinová výzdoba oken, balkónů,
lodžií, teras, průčelí, okolí domů či předzahrádek.
Soutěží se v kategoriích:
A) rozkvetlé okno/balkon v rodinných domech
B) rozkvetlé okno/balkon v bytových domech
C) úprava předzahrádky/okolí domu
Ze soutěžních pravidel: soutěžit můžou občané Dačic a místních částí, kteří přihlásí jakoukoli květinovou výzdobu viditelnou z veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného
prostranství do 31. 8. Soutěžící doručí vyplněnou přihlášku na
adresu: Odbor kultury a cestovního ruchu, MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice, nebo elektronicky na kontakt: kultura@dacice.cz. Během soutěže může každý účastník zaslat max.
3 fotografie, přičemž ty musí být opatřeny jménem, adresou,
e-mailovou adresou či telefonem a doručeny na adresu kultura@dacice.cz nebo ve fyzické podobě na Infocentrum Dačice.
Komise vyhlásí v každé kategorii první tři místa, vítězové obdrží
poukázky na nákup zahradnického zboží a potřeb. Slavnostní
vyhlášení vítězů se uskuteční ve středu 17. 9. 2014.
Úplné znění pravidel včetně formuláře přihlášky je k dispozici
na Infocentru Dačice a na webových stránkách www.dacice.cz
v položce Rozkvetlé Dačice 2014.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Dačické barokní dny 2014
ročník čtrnáctý
28. - 31. srpna 2014
PROGRAM:
Čtvrtek 28. srpna, 18:00 h
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kostelním Vydří
Slavnostní koncert k Roku České hudby 2014 se zahraničními
hosty
ANTIFONE MARIANE
aneb mariánská hudební úcta v Čechách 17. století
CAPELLA ORNAMENTATA, um. vedoucí Richard Šeda
&
ARPARLA
Davide Monti (Itálie) – barokní housle
Maria Christina Cleary (Irsko) – barokní harfa
Pátek 29. srpna, 18:00 h
Společenský sál firmy Pokorný Dačice
Těžký život dačického učitele
(Deník životního běhu Jana Křtitele Valentina Steyskala,
učitele I. třídy na farní škole v Dačicících 1843)
(dramatizace nalezeného deníku z brněnského archivu)
účinkuje: Krasohled
Sobota 30. srpna, 16:00 h
Státní zámek Dačice
Zámecký koncert
Žáci a učitelé ZUŠ Dačice hrají baroko
Host: Julie Kučerová – zobcová flétna
Neděle 31. srpna, 10:30 h
Kostel sv. Antonína Paduánského v Dačicích
Bohoslužba s ordinariem Giovanni Valentiniho (1582-1649)
účinkují: SERVI MUSICAE SACRAE (České Budějovice)
Dačické barokní dny se konají s finanční podporou Města
Dačic a dalších sponzorů a dárců

Houby ve fotografii
Jiřího Nováka
V dačickém městském muzeu potrvá zajímavá fotografická výstava o houbách do konce srpna.
Autor výstavy o sobě:
Světlo světa jsem
spatřil ve zdejší porodnici před 53 lety. Dětství
jsem prožíval v Nových
Sadech a základní škole v Písečné nad Dyjí,
2. stupeň ve Slavonicích.
Léta učňovská v Sezimově Ústí (chemik – vláknař). V současné době bydlím ve Valašském Meziříčí, ženatý, 1 dcera.
Fotografování se věnuji už dlouho. Amatérskému houbaření
též. V obojím jsem více méně samouk. Spojit tyto dva koníčky
tak nějak do jednoho mne napadlo až s nákupem digitálního
fotoaparátu před asi 6ti lety. Tím zároveň vypukl i hlubší zájem
o houby, protože když už jsem něco „vyblejskl“, tak jsem se snažil dopátrat, co to je. Někdy úspěšně, jindy dodnes nevím, co
vlastně mám vyfoceného.
Co na výstavě uvidíte, je část mých fotohoubovýsledků (jsem
vázán možnostmi výstavních prostor a zároveň naráz vystavovat více jak 64 fotek hub by už mohlo být únavné). Snažil jsem
se na výstavu umístit fota hub pokud možno ze zdejšího okolí.
PS: Účelem této výstavy rozhodně není suplovat atlas(y) hub.
Pro sběr ke konzumaci platí: „K jídlu sbíráme pouze houby, které
bezpečně poznáme jako jedlé, či nám je bezpečně určí odborník (mykolog)“. V této souvislosti si dovolím dodat, že nejsem
mykolog. Maximálně tak trochu lepší houbař.
Jiří Novák

Katolický dům informuje
Poslední neděli v červnu se v Katolickém domě v Dačicích konalo další Agapé. Příležitost setkat se zde v novém
prostředí při čaji, kávě a pohoštění a spolu si popovídat
si nenechala ujít více než stovka lidí. A kdo měl dostatek
energie, mohl ji vybít na lezecké stěně či při stolním tenise.
Milým zpestřením odpoledne bylo promítání fotografií ze
života o. Jaroslava Pezlara, který
nám k tomu připojil své zážitky
a
povyprávěl
o své rodině.
Dozvěděli jsme
se například, že
měl dvanáct sourozenců. A protože o. Jaroslav letos slaví životní
jubileum, došlo i na dort a gratulace od všech přítomných. Děti
i dospělí si mohli zasoutěžit a nechybělo ani losování tomboly.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace této akce
a také všem, kteří přišli do KD strávit příjemné odpoledne. Budeme se těšit zase příště!
výbor spolku KD Dačice
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Město Dačice zve své občany a návštěvníky na akci
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Za-bava a hry pro celou rodinu.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Kovářské dny Dačice 2014
25. - 28. srpna
denně 9:00 - 16:00 h
Palackého nám. - Kancnýřův sad
9zkušení
9
mistři a mladí tovaryši představí tradiční řemeslo
9výroba
9
drobných předmětů
9kovářské
9
ztvárnění dvou obřích znaků školy
9středa
9
27.8. - kování koně
9prezentace
9
školních oborů SOUzas Dačice
a ukázky v podání žáků školy:
fruit carving (ozdobné vyřezávání ovoce)
míchání nápojů
sváření kovů
školní elektro malo-traktor vlastní výroby
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Větrání v Lidéřovicích
o Velké válce
neděle 17. srpna 2014 od 14:30 h
větrání kostela a varhan v kostele
sv. Linharta v Lidéřovicích
Letos v létě
je tomu 100
let, co vypukla
1. světová válka. Ve větrání
bude tehdejší
doba vzpomenuta slovy císaře
Františka Josefa I., historika
Zdeňka Kalisty,
spisovatelů Jana Čepa a Stefana Zweiga i biskupů Pavla Huyna a Dominika
Duky. Jako při každém větrání se dostane i na vážnou hudbu a zpěv.
Program je nazván „prorockými“
slovy jednoho tehdejšího sedláka „Na
tohle léto budou lidé ještě vzpomínat“.
Všechny, kdo se chtějí učit z historie,
zve P. Gorazd s přáteli.

v srpnu otevřeno denně
od 10:00 do 20:00 h
v případě příznivého počasí
sledujte aktuality na:
www.dasport.cz
www.facebook.com/
koupalistedacice

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
5. srpna, úterý, 16:00 h
LETADLA 2, animovaný, 2D
84 min., český dabing, vstupné 100/120 Kč
6. srpna, středa, 19:00 h
DÍRA U HANUŠOVIC, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 120 Kč
8. srpna, pátek, 19:00 h
TRANSFORMERS: ZÁNIK, 3D
110 min., český dabing, vstupné 130 Kč
12. srpna, úterý, 16:00 h
ZVONILKA A PIRÁTI, animovaný, 2D
78 min., český dabing, vstupné 80 Kč
13. srpna, středa, 19:00 h
FAIR PLAY, drama, 2D
100 min., česky, vstupné 80 Kč

15. srpna, pátek, 19:00 h
STRÁŽCI GALAXIE, sci-fi, 2D
122 min., český dabing, vstupné 100/120 Kč

130 min., české titulky, vstupné 130 Kč

19. srpna, úterý, 16:00 h
LETADLA 2, animovaný, 3D
84 min., český dabing, vstupné 130 Kč

16. srpna, letní areál Pod Kaštany, 14:00 h
FUKOVY DAČICE
III. ročník festivalu dechovek
hrají:
Hudba z Marsu revajvl Dačice, Sedmikráska
jižní Čechy, Mistříňanka Dolní Bojanovice
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 140 Kč

20. srpna, středa, 19:00 h
ZEJTRA NA POŘÁD, komedie, 2D
90 min., česky, vstupné 90 Kč
26. srpna, úterý, 19:00 h
MAGICKÝ HLAS REBELKY, 2D
85 min., česky, vstupné 90 Kč
27. srpna, středa, 16:00 h
TŘI BRATŘI, pohádka, 2D
85 min., česky, vstupné 110/130 Kč
29. srpna, pátek, 19:00 h
ÚSVIT PLANETY OPIC, sci-fi, 3D

Městské kulturní středisko

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
--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL
Změnili jsme otevírací dobu restaurace o víkendech
a st. svátcích. Restaurace s kuchyní je otevřena
od 11:00 hodin. Ke každému obědu od 11:00 do 14:00
hodin dostanete 0,3l točené limonády nebo 0,3l vody
zdarma.
Po celý měsíc srpen nabízíme hodinu bowlingu
za akční cenu 150 Kč!
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.
1.-3.8. Akční ceny všech 24 druhů pizz!
Od pátku do neděle platí sleva 10% na všechny druhy
pizz! Těšte se také na skvělou cenu gin + tonic!
9.8. Uzavření Rockhillu z důvodu soukromé akce
(mimo squash a sporty).

16.-17.8. Sushi víkend
Po celý víkend nabízíme porci sushi se 14 kousky
za krásných 160 Kč. Kromě toho je připravená bezva
cena vodky s energy drinkem.
23.8. Uzavření Rockhillu z důvodu soukromé akce
(mimo squash a sporty).
30.8. Grilování s Pavlem Urbancem
Grilovat budeme od 19:00 do 23:00 hodin a v akci
bude tentokrát rum s colou. K tomu všemu nám
zahraje náš oblíbený Pavel Urbanec. Vstupné
dobrovolné, nezapomeňte si včas rezervovat stůl.
5.-7.9. Akční ceny všech 24 druhů pizz!
Od pátku do neděle platí sleva 10% na všechny druhy
pizz!
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,
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