srpen 2020		

Vydává Město Dačice		

ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Číslo 8 / 2020

Jak to vidím aneb až naprší a uschne
Některým z nás může díky tomu, že v poslední době poměrně dost prší, připadat problém sucha jako věc, která je vlastně
vyřešená. Opak je bohužel pravdou. I přes deště posledních dnů a týdnů je prokazatelné, že z dlouhodobého hlediska jsou
Dačice a také celé Dačicko ohrožené suchem.
Za posledních 20 let stoupla průměrná teplota na Dačicku
o 2,5 oC a v posledních 7 letech klesly dešťové srážky z 581 mm
dlouhodobého průměru na 477 mm. Pro lepší představu to znamená, že za rok naprší o 104 litrů na m2 méně, nebo že to vypadá,
jako by jednou za 5 let nespadla ani kapka vody.
Nabízí se několik otázek. Čím to je? Co to znamená? Co s tím můžeme dělat? Na všechny tyto otázky neexistuje jednoduchá odpověď, ale zkusme si na ně odpovědět alespoň z části.
Čím to je? Kromě celosvětové změny klimatu jsme u nás svědky
toho, že plochy na Dačicku jsou poměrně dlouho bez vegetace,
a tak se za slunných dnů přehřívají (praktické zkoušky ukázaly, že
taková plocha může mít povrchovou teplotu i přes 50 oC). Od nich
se ohřívá vzduch, který rychle stoupá vzhůru, nasává vlhkost z okolí a vysouší je. Vysychají tak malé rybníky i okraje lesa a přestává
fungovat malý oběh vody (to, co se vypaří, tak ve stejném místě
i spadne). Ve větším měřítku to pak znamená, že ohřátý vzduch brání přísunu vlhkého oceánského vzduchu.
To, co vypadá jako školní a akademická teorie, má pro nás praktické důsledky. Vzpomeňte si, kdy jste naposledy zažili takovou mlhu
jako za našeho dětství, přitom mlha je velmi důležitý zdroj vody
pro rostliny, kupříkladu pro lesní porosty. A jsme u toho. Všichni
okolo sebe vidíme důsledky kůrovcové kalamity, která zdecimovala naše lesy. Kromě toho, že teplé zimy a suché počasí umožnilo,
aby během roku vylétlo více generací kůrovce, tak sucho oslabilo
smrkové porosty natolik, že se nedokázaly s tímto škůdcem vyrovnat. Naši Dyji můžete v létě přejít téměř suchou nohou, rybníky bez
přítoku (takzvané nebesáky) natékají i několik let, díky klesající hladině spodní vody začínáme mít problém s vodou ze studní a určitě
najdete i další důkazy o tom, že dlouhodobě je vody málo.
V loňském roce jsme zpracovali se společností ENKI, o.p.s. Třeboň Audit krajiny Dačicka. Velmi podrobně popisuje to, co jsem

na předchozích řádcích vylíčil. Audit jsme představili veřejnosti
na jednom z kulatých stolů pořádaných Zdravým městem. A co
se ukázalo? Veřejnost se naprosto shodla s akademiky v tom, že je
potřeba problém sucha řešit, a dokonce se shodla i na způsobech
řešení.
Na radnici se už dnes zabýváme i praktickými opatřeními. Při
výstavbě parkovišť používáme širokospárou dlažbu a experimentujeme s propustnými rošty. Při výstavbě nových budov (školka,
knihovna, dům dětí a mládeže) vytváříme vsaky a retenční nádrže,
ze kterých se dá brát voda pro zalévání. Při pozemkových úpravách
jednáme o vytváření nových vodních ploch a revitalizaci vodních
toků.
Plánujeme výstavbu nových rybníků, odbahňujeme ty stávající
a opravujeme ty, které už nefungují. Omezili jsme sečení, abychom
nevytvářeli „anglické“ trávníky, ale používáme takzvané mozaikové sečení. Městské lesy sázejí druhově daleko pestřejší porosty,
nežli tomu bylo v minulosti. A našly by se i další praktické ukázky
toho, jakým způsobem se snažíme problém sucha řešit. Protože
sucho nelze řešit jenom v rámci Dačic, ale je potřeba problém řešit ve větších souvislostech a na větším území, zadal Mikroregion
Dačicko zpracování studie pro zmírnění dopadů ekologické změny.
Na tuto studii se nám podařilo od Jihočeského kraje získat 100%
dotaci. Zpracovatel v současné době projednává se starosty obcí
v mikroregionu problémy týkající se sucha na jejich území a také
návrhy opatření, která by mohla současnou situaci zlepšit. Studie
pak prováže navrhovaná opatření do propojeného celku a bude
sloužit jako podklad pro žádosti o dotace na jejich realizaci.
Jak vidno, sucho je problém, ale snažíme se ho řešit, ať už teoreticky, tak především prakticky. Apropo, už máte pod okapem taky
sud na dešťovou vodu?
Karel Macků, starosta

Ohlédnutí za Dačickou KOSTKOU 2020
Stejně jako každý rok, tak i letos, se na první dva letní týdny změnilo nádvoří dačického zámku na festivalovou scénu a diváci mohli navštívit celkem třináct představení – ať už divadelních nebo koncertních.

Do poslední chvíle nebylo jasné, zda letošní 23. ročník Dačické KOSTKY proběhne

a za jakých podmínek. Naštěstí KOSTKA
svým formátem a kapacitou spadla do
hrstky festivalů, které prošly přísnými omezeními, a my se tak na konci května mohli
začít pomalu a nejistě radovat. Po dlouhé
jarní pauze jsme se nemohli dočkat na
první koncert, diváky, atmosféru a zároveň
v koutku duše pořád doutnaly obavy o to,
aby se na poslední chvíli něco nepokazilo.
Bylo úžasné oznamovat všem nasmlouvaným účinkujícím tu radostnou zprávu, že
v Dačicích se hrát bude a poslouchat je-

jich reakce na to, že si konečně po dlouhé
pauze zahrají před diváky, bylo dojemné.
Festival tedy proběhl bez jakýchkoli
omezení a ve skvělé atmosféře – jak v publiku, tak na pódiu, a za to jsme velmi vděční.
Už první večer a zaplněné nádvoří, kdy zpívala Lenka Nová v doprovodu Petra Maláska, slibovalo, že diváci přijdou, že se chtějí
bavit a kultura a setkávání jim chyběly.
Rekord v návštěvnosti jsme sice nepřekonali, přes loňské tři tisíce jsme se nedostali,
i když jen o kousek (celkem 2510 prodaných
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vstupenek a 56 permanentek), zato jsme
překonali rekord v návštěvnosti jednotlivého vystoupení. Na koncert Pokáče a Jakuba
Děkana dorazilo 697 diváků, a když k tomu
přidáme pořadatele, pokořili jsme další hranici a nyní již víme, že nádvoří bez problémů pojme i 700 diváků.
Všechny koncerty letošní KOSTKY měly
nad očekávání vysokou návštěvnost, nádherný byl koncert Báry Basikové, Vlasty
Redla, Petra Lüftnera a naprostou třešničkou na dortu byl závěrečný koncert Jaroslava Uhlíře, ten si budeme pamatovat asi napořád. Pan Uhlíř odehrál svůj první koncert
po dlouhé koronavirové pauze právě v Dačicích a i přes všechno, co se o něm psalo
v bulváru v souvislosti s jeho „ztracením“,
přijel do Dačic ve skvělé náladě.
Pro děti byly letos připraveny celkem tři
pohádky a naštěstí na všechny vyšlo krásné
počasí. Děti na pohádky v Dačicích chodí
a jsme tomu nesmírně rádi. Na pohádku
Princové jsou na draka dorazilo více než
250 diváků a i ostatní pohádky měly parádní návštěvnost. Neskromně si troufáme říci,
že pohádky se letos opravdu povedly a děti
si je užily.

Nejvíce diváků, co se divadelních představení týká, dorazilo na hudební komedii Hodina duchů se skvělým obsazením.
A nutno podotknout, že toto představení sklidilo velký potlesk a pozitivní ohlasy.
I další divadelní představení byla skvělá, zejména děkujeme ochotníkům z Nové Říše,
kteří šli s kůží na trh a i za nepříznivého
počasí odvedli úžasný výkon a vysloužili si
velký potlesk.
Možná díky talismanu, který jsme obdrželi
od pana starosty při zahájení festivalu (deštník), nám počasí spíše přálo. Kromě pátečního letního kina, které jsme museli přerušit
kvůli velké bouřce, se bez většího nepohodlí
diváků odehrála všechna divadla i koncerty.

KOSTKA je tedy za námi a nám nezbývá,
než poděkovat všem, kteří si udělali čas
a přišli si společně s námi užít kulturní večery, odpoledne, dopoledne na nádvoří.
Všem, kteří se na nás usmívali a vytvořili
krásnou atmosféru pro vystupující, ze srdce děkujeme.
A já osobně děkuji všem svým kolegům,
kteří mají za každé situace úsměv na tváři
a jsou ochotní se na ty dva týdny vzdát pohodlí a pracovat ve dne v noci i o víkendu.
Těšíme se zase za rok na viděnou na zámku.
Romana Bártů, vedoucí oddělení
kulturních aktivit KD Beseda
fotodokumentace na FB @dacickakostka

Slovo místostarostky
Je polovina léta, které není naštěstí horké a suché, jaké jsme zažili v minulosti. Letošní způsob léta je daleko přívětivější
a i pro přírodu prospěšnější. Pomalu se vracíme k normálnímu životu, který jsme žili před pandemií, ale pořád musíme dbát
zvýšené opatrnosti a chránit sebe i naše nejbližší. Původně jsme plánovali za Zdravé město Dačice podpořit dvě následující
akce, ale epidemiologická situace na Telčsku a okolí, nám nepřeje.
Na přelomu měsíce července a srpna se
mělo již tradičně konat Parní léto 2020, které pořádá Společnost telčské místní dráhy.
Kromě výletní jízdy parního vlaku na trati
Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice byly
připraveny opět kulturní odpoledne na
místních nádražích. V Dačicích jsme měli
domluveno na neděli 9. srpna u hlavního vlakového nádraží country odpoledne
s dačickou hudební kapelou „Kořeni vod
Kořena“ a s koníky z jezdeckého klubu z Malého Pěčína. Bohužel
20. července bylo rozhodnuto o zrušení celého Parního léta 2020
z důvodu zhoršení epidemiologické situace na Jihlavsku a Telčsku a zavedení povinnosti nošení roušek, dodržovaní rozestupů
a všech hygienických opatření. Musíme se přizpůsobit této situaci
a kulturní odpoledne v Dačicích na nádraží zrušit.
Další akce, která by se měla snad uskutečnit, je přivítání účastníků
Mírového běhu v pondělí 10. srpna kolem půl jedenácté hodiny
dopoledne na Palackého náměstí. Mírový běh je celosvětová akce
konající se od roku 1987 a byla vždy slavnostně zahajována před
budovou OSN v New Yorku. Poté mezinárodní tým běžců přinášel

2

hořící pochodeň po dobu 8 měsíců do více než 80 zemí světa. Letošní trasa Mírového běhu 2020 se vzhledem k událostem posledních měsíců uskuteční pouze na lokální úrovni a odstartuje 1. srpna
z nejvýchodnější částí ČR – Jablůnkova a poběží se přes Frýdlant
nad Ostravicí, Valašské Meziříčí, Zlín, Kyjov, Mikulov, Moravský
Krumlov, Jindřichův Hradec, Týn nad Vltavou, Blatnou, Plzeň, Mariánské a Františkovy Lázně až do nejzápadnější části České republiky do Aše, kde skončí 16. srpna.
V Dačicích přivítáme účastníky běhu kolem 10:30 h v Kancnýřově
sadu na Palackého náměstí, s připraveným doprovodným programem pro účastníky i návštěvníky. Pro zájemce běžce je možnost si
zaběhnout i část trasy, zájemci mohou počkat na peloton před půl
desátou na parkovišti u nového hřbitova a společně doběhnout na
Palackého náměstí. Běžci opouští Dačice kolem 12 hodin směrem
na Český Rudolec, trasa tohoto dne bude ukončena v Jindřichově
Hradci ve večerních hodinách.
Opět budeme spoléhat na dobré počasí a také věřit, že vydrží
příznivá epidemiologická situace a vše se bude moci uskutečnit
bez vážnějších omezení.
Kateřina Marková,
místostarostka

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

Rada města na své 49. schůzi konané
24. 6. 2020 mimo jiné:
• jmenovala Bc. Lucii Štěpánovou vedoucí finančního odboru na dobu určitou
s platností od 10. 8. 2020, a to po dobu
mateřské a rodičovské dovolené Ing. Barbory Anderlové,
• schválila zahájení zpracování projektové
dokumentace na nástavbu Základní školy Dačice, Boženy Němcové,
• vzala na vědomí žádost ředitele Základní
školy Dačice, Boženy Němcové o pomoc
při řešení havarijního stavu střechy pavilonu TV a schválila zvýšení příspěvku na
provoz ZŠ na rok 2020 ve výši 340.000 Kč
na opravu střechy a použití fondu investic ZŠ ve výši 250.000 Kč na dofinancování opravy střechy pavilonu TV,
• schválila rozpočtové opatření č. 15/2020
v těchto objemech: příjmy 642.550 Kč, výdaje 1.482.550 Kč, financování 840.000 Kč,
• vzala na vědomí s uložením úkolů zápis
z 5. schůze Komise volnočasových aktivit
Dačice, která se konala dne 9. 6. 2020,
• schválila nabídku volného startovacího
bytu č. 7 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti,
• schválila smlouvu o poskytnutí účelové
dotace ve výši 60.000 Kč na realizaci projektu Dačická kostka v roce 2020 uzavíra-

•
•

•

•

•

nou mezi Jihočeským krajem a městem
Dačice,
schválila poskytnutí peněžního daru ve
výši 17.000 Kč Nadačnímu fondu Šťastná
hvězda,
schválila podání žádosti o poskytnutí
dotace OPŽP v rámci 144. výzvy na spolufinancování akce „Parkoviště v ul. Berky z Dubé“ ve spolupráci se společností
G-PROJECT, s. r. o., České Budějovice,
schválila uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se společností VAK projekt s.r.o.
spočívající v provedení projektových
prací stavby „Rekonstrukce vodovodu
a kanalizace Dolní Němčice“, jehož předmětem je změna etapizace, celková cena
dokumentace se zvyšuje na 713.000 Kč
bez DPH,
schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Instalace systému audiotechniky KD Beseda“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem, společností MusicData
s.r.o., Brno s celkovou nabídkovou cenou
ve výši 816.064 Kč bez DPH a s termínem
dokončení realizace akce do 31. 8. 2020,
schválila vyhlášení koncesního řízení na
výběr provozovatele vodohospodářského majetku (kanalizace) města Dačice, ve
spolupráci s administrátorem – firmou
GPL - INVEST s.r.o,

• vzala na vědomí zápis z 5. jednání Výboru kontrolního Dačice, které se konalo
dne 8. 6. 2020,
• schválila poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro Společnost telčské místní dráhy na podporu
realizace projektu Parní léto 2020.
Rada města na své 50. schůzi konané
1. 7. 2020:
• schválila záměr prodeje bytové jednotky v domě čp. 87/II v ulici U Nemocnice
v Dačicích o celkové podlahové ploše
bytu 113,4 m2,
• schválila udělení plné moci firmě IS engineering s.r.o. k zastupování města
Dačice při jednáních s právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, vyjádření
a stanovisek potřebných pro vydání
územního rozhodnutí na akci „Komunikace u čp. 88/II“, stavba se týká příjezdové komunikace na části parcely 2746
a 236/1 a parkovacích stání na části parcely 237, vše v k. ú. Dačice,
• schválila uzavření Dodatku č. 3 s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích
spočívající v prodloužení doby řešení,
změnách harmonogramu, přesunu nákladů a podpory mezi jednotlivými roky
řešení a změnách úvazků.

Každý má svou hvězdu
– dnešní svítí pro Jendu
letní scéna zámeckého parku v Dačicích
sobota 8. srpna od 11:00 hodin
Chcete stejně jako my pomoci dobré věci a zároveň se výborně
pobavit? Pokud ano, přijďte v sobotu 8. srpna na letní scénu
zámeckého parku v Dačicích a staňte se i Vy součástí akce, kterou organizuje Nadační fond Šťastná hvězda a jejíž výtěžek bude
věnován mladému muži, kterého postihla tragická nehoda.
Nadupaný program plný kulturních a hudebních vystoupení pro
malé i velké, mladé i staré, odstartuje už v 11 hodin a potrvá do
hluboké noci. Vrcholem akce bude večerní koncert Petra Koláře.
Uvidíme se v sobotu 8. srpna na letní scéně zámeckého parku
v Dačicích, celý den si užijeme a především společně pomůžeme
dobré věci. Předprodej vstupenek na Informačním centru Dačice,
na portálu SMS ticket či přímo na místě samotném.
Buďte u toho s námi a pomozte i Vy dobré věci.
Těšíme se na Vás v Dačicích v sobotu 8. srpna!
tým Nadační fondu Šťastná hvězda
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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 673 členů.
PLÁNUJEME:
Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na nástavbu ZŠ
B. Němcové
Osvětlení přechodů v ul. Hradecká –
realizace akce září–říjen 2020, dotace z IROP
Revitalizace dvora bytových domů
čp. 209 a 211 v ul. B. Němcové – realizace
akce září–listopad 2020
Podání žádosti o dotaci na výměnu
povrchu sportovního hřiště Za Lávkami
(vedle skate parku)
Výběrové řízení na zpracovatele aktualizace plánu územního systému ekologické stability (ÚSES) – realizace akce
2020–2022, dotace z IROP
REALIZUJEME:
Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská
– stavbu realizuje firma Jemnická Stavba,
a.s., za celkovou nabídkovou cenu ve výši
845.941,18 Kč bez DPH, termín dokončení
srpen 2020
Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích (kluziště) – termín dokončení listopad 2020
Zateplení bytového domu čp. 162
(Tř. 9. května) – realizace duben–červenec
2020, byla získána dotace z IROP
Výstavba Parkoviště v ul. Berky z Dubé – dokončení v říjnu
Rekonstrukce lapolu školní jídelny
ZŠ B. Němcové – realizace akce červenec
–srpen 2020
Osazení výtahu pro 1. stupeň ZŠ
B. Němcové – dokončení akce v září 2020,
získána dotace z IROP
Zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci komunikací v lokalitě
k Hradišťku
Zpracování projektové dokumentace
na osvětlení cesty podél vlakových kolejí
Zpracování studie na rekonstrukci
sportovní haly u SŠTO Dačice
Zpracování PD na výstavbu ZTV v lokalitě Za Školou, II. etapa
DOKONČILI JSME:
Žádosti o dotaci na vybavení učeben
ZŠ Komenského a B. Němcové v Dačicíc
– zpracování a podání dvou žádostí o dotaci
z 11. výzvy MAS Česká Kanada (IROP)
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)
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Ach ty důchody!
Každý, kdo se stane poživatelem důchodu, hledí především na výši finanční částky, kterou každý měsíc obdrží, aby mu dokázala pokrýt životní potřeby. Mnohem
méně je řešena otázka, jak si nechat důchod vyplácet. Již vůbec se neřeší otázka
možných nenadálých problémů s jeho přebíráním.
I když postupně přibývá důchodců (důchodcem je zde myšlen
kdokoli, kdo pobírá jakýkoli důchod–starobní, invalidní, vdovský/
vdovecký nebo sirotčí), kteří si svůj důchod
nechávají zasílat na
bankovní účet, stále převažuje výplata důchodu prostřednictvím České pošty. Je to
logické vzhledem k tomu, že převážnou
část současných důchodců tvoří osoby, které nebyly zvyklé používat bezhotovostní
finanční transakce. Pro osoby různým způsobem indisponované je pohodlné, pokud
jim důchod donesou poštovní doručovatelé až domů.
A právě výplata důchodu prostřednictvím České pošty se nyní stále více ukazuje jako problematická, pokud je důchodce
dlouhodobě hospitalizován, či z jiných
důvodů nemůže důchod přebírat. Během
pandemie Covid 19 některá zdravotnická
zařízení nepřebírala žádné zásilky ani důchody. Nebylo tedy možné si nechat důchod poslat do příslušného zdravotnického
zařízení (což byla obvyklá praxe minulých
let). Po dobu nouzového stavu bylo sice
možné důchod vyzvednout na základě
plné moci, nyní to již možné není. Některá
zdravotnická zařízení však nadále odmítají
důchody přijímat.
Pokud si důchodce nepřebere několik
důchodů, dochází k zastavení jeho výplaty a je poměrně složité ji obnovit. Problém
s přebíráním důchodu je možné řešit ustanovením zvláštního příjemce důchodu. Jak
v Dačicích, tak v okolních obcích aktuálně
pozorujeme nárůst takovýchto žádostí.
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
není otázkou několika málo dnů, pokud

se mají dodržet všechny legislativní kroky.
O ustanovení zvláštního příjemce důchodu
rozhodují obecní úřady podle trvalého pobytu důchodce.
Každá změna, týkající se výplaty důchodu, je během na dlouhou trať (obvykle přibližně 3 měsíce). Než se vyřídí vše potřebné, důchod někde je, nikdo k němu nemůže
a není z čeho platit důchodcovy výlohy.
Rodina (pokud funguje) pak místo návštěv
u hospitalizovaného důchodce běhá po
úřadech a řeší, jak se dostat k důchodu.
Tyto problémy odpadají, pokud je důchod zasílán na účet. Z účtu lze zadat trvalé
příkazy například k úhradě nákladů na bydlení, případně dalších důležitých plateb.
V dobře fungujících rodinách, kde panuje vzájemná důvěra, lze někomu z rodiny
udělit dispoziční práva k účtu právě pro ty
případy, kdy sám důchodce není schopen
s účtem nakládat. Pokud si nyní říkáte, že
by Vás mohla rodina tímto způsobem obírat o zasloužený důchod, věřte, že pokud
chce někdo někoho o důchod skutečně
obírat, učiní to jak z účtu, tak z peněženky.
V souvislosti s rušením bankovních poboček v Dačicích a okolí se na nás obracejí
důchodci, kteří požadují změnu výplaty důchodu z účtu na Českou poštu. Vzhledem
k výše uvedenému doporučujeme důkladně zvážit, zda je to rozumný krok.
Jsou samozřejmě lidé, kteří nikoho nemají, nebo v rodině nepanují dobré vztahy,
těm lze pomoci pouze činností našeho odboru. Pokud však rodina funguje, lze mnoha nepříjemným situacím předejít včasným
přemýšlením o budoucnosti a upravit své
záležitosti včas při zvážení všech rizik. To
se týká obecně nás všech, konkrétně ty důchody nás nyní v naší praxi nejvíce trápí.
Irena Vašíčková,
odbor sociálních věcí

Do dačického kina míří filmoví tvůrci
Jsem moc rád, že kino v Dačicích není jenom prostor vybavený profesionální audiovizuální technikou, která vám, našim divákům, umožňuje přinášet zážitky z filmových projekcí v té nejvyšší možné kvalitě. Kino v Dačicích je především místo,
kde můžeme sdílet společné zážitky a také se zde potkávat se zajímavými lidmi.
A hned dvě taková
setkání jsme pro vás
připravili v měsíci
srpnu. V pátek 7. 8.
2020 od 20:00 h vám promítneme snímek
Česká Kanada vypravuje, o kterém nám přijede do Dačic popovídat jeho tvůrce, pan
Petr Pokovba.
A v sobotu 15. srpna 2020 předběžně
přislíbil účast na projekci svého nejnovější-

ho snímku Bourák v našem kině český režisér a producent, jehož film Želary byl nominovaný na oskara v roce 2003, pan Ondřej
Trojan.
Počet míst v sále je omezený, proto doporučujeme vstupenky na obě tyto projekce zakoupit v předstihu na Infocentru
Dačice nebo online na rezervace.dacice.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Milan Krotký, Kino Beseda Dačice

www.dacice.cz

Infocentrum Dačice opět pomáhá sbírat
kabelky pro dobrou věc
Do konce prázdnin můžete na naše infocentrum přinést dámské kabelky, dětské
knížky a bižuterii (pouze čisté a nepoškozené), které již nepotřebujete, ale přitom
někomu jinému ještě udělají radost a navíc POMŮŽOU DOBRÉ VĚCI.
Po ukončení sběru se vše bude 9. září
prodávat za symbolické ceny na veletrhu
v IGY Centru v Českých Budějovicích a výtěžek pomůže prostřednictvím nadačního
fondu Jihočeské naděje talentovaným dětem rozvíjet jejich potenciál. Díky vám se
podařilo za šest let trvání akce vybrat přes
1.200.000 korun a pomoci více než 150 talentovaným dětem.

Mírový běh
Dne 10. 8. (pondělí) v cca 10:40 h doběhne do našeho města na Palackého náměstí mezinárodní tým nejdelšího štafetového běhu na světě Peace Run s hořící
pochodní jako symbolem míru a porozumění mezi lidmi a národy.

Tento běh se organizuje již 31 let a probíhá po více než 150 zemích světa. Posláním běhu
je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru a porozumění. Současně překonávat hranice
mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných. Přijďte osobně
přivítat tento běh, zúčastnit se slavnostní ceremonie a podržet si mírovou pochodeň, kterou drželo mnoho slavných osobností, jako např. Václav Havel, papež Jan Pavel II. či Matka
Tereza.
Michaela Zdeňková, koordinátorka

Zubní pohotovost
1. 8.

sobota

Slezáčková Eva

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

2. 8.

neděle

Škodová Dagmar

Hradecká 265, Nová Bystřice

739 264 379

8. 8.

sobota

Šmíd Pavel

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 903

9. 8.

neděle

Tomek Adam

nám. Míru 175, J. Hradec

777 533 213

15. 8.

sobota

Trpáková Romana

Denisova 352/II, J. Hradec

603 107 991

16. 8.

neděle

Zadražilová Zdeňka

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 571

22. 8.

sobota

Zajícová Monika

Hradecká 254, Nová Bystřice

384 397 576

23. 8.

neděle

Žídková Ilona

Benátky 672, Kardašova Řečice

384 382 254

29. 8.

sobota

Babíčková Monika

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

30. 8.

neděle

Blechová Dana

Antonínská 85, Dačice

384 423 117

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 615 členů.
PŘIPRAVUJEME:
Přeložení chodníků v ulici Antonína
Dvořáka v Dačicích
Oplocení budovy občanské komise
a hřiště v Lipolci
Vybudování boxu na kontejnery v Bílkově
Oprava cesty v příměstském lese Kázek
Oprava hráze rybníka v Prostředním
Vydří
Oprava komunikace v Bílkově
Oprava komunikace Hostkovice–Dolní Němčice
Oprava komunikace k Podcestnému
mlýnu
PROBÍHÁ:
Oprava mostu přes řeku Moravská
Dyje ve Velkém Pěčíně – předmětem zakázky je rekonstrukce mostního objektu
včetně přilehlé komunikace a vybudování chodníků pro pěší. Součástí prací bude
i oprava přejezdu, kterou zajistí SŽDC. Stavbu provádí firma SaM silnice a mosty, a.s. za
celkovou cenu ve výši 8.725.963,69 Kč bez
DPH.
Oprava kaple v Dolních Němčicích – cílem je obnova venkovních omítek návesní
kaple, odvodnění obvodového zdiva, očištění a ošetření krovu proti dřevokaznému
hmyzu a houbám, bude provedena dílčí
oprava střechy a oprava oken. Stěny a klenba interiéru budou očištěny. Nástěnná malba interiéru bude zrestaurována. Na akci
město získalo dotaci Ministerstvo kultury
ČR ve výši 180.000 Kč.
Nátěr střechy na čp. 2 – jedná se o údržbu stávající plechové krytiny, dojde k podstatnému vylepšení vzhledu exponované
památky v centru MPZ Dačice, na akci požádalo město o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020.
Oprava soklu na čp. 27
Modernizace učebny a kabinetu na
Gymnáziu Dačice
Upozorňujeme, že se jedná pouze o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav prováděných městem Dačice.
(red.)
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém
12. zasedání
26. srpna 2020
v 17:00 h v hlavním sále
KD Beseda.
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www.dacice.cz
Nabídka volných bytů v DPS
Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byty v Domě s pečovatelskou službou:
• Byt č. 6, o velikosti (1+1), situovaný ve 2. patře
Celková plocha: 47,30 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 4.662 Kč
Byt pro dvojici. Jistota 4000 Kč.
• Byt č. 41, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 30,20 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.218 Kč
• Byt č. 42, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 30,20 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.491 Kč
• Byt č. 43, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 30,20 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.237 Kč
Byty pro jednotlivce. Jistota 2.500 Kč.
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu. Byty spadají do energetické třídy D.
Termín pro podání žádostí: do 14. srpna 2020 do 13:00 h.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 6, nebo 41, nebo 42, nebo 43
v DPS“ (vždy vybrat požadovaný byt).
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty a potvrzení o bezdlužnosti.
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.: 384 401 235.

Realizace projektu
„Zmírnění dopadů klimatických změn
na území Mikroregionu Dačicko“

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 8/2020

Krize jako příležitost
Kam se chystáš nebo chystáte na dovolenou, je v poslední
době poměrně častá otázka, se kterou se možná mnozí setkáváme. Když jsem se na totéž zeptal v Praze v Senátu tří
pracovníků kanceláře předsedy Senátu, tak jsem se hned
od dvou pracovnic dozvěděl, že se chystají na Vysočinu a že
dokonce hodlají navštívit i mně blízká městečka a další zajímavá místa.
Zjistil jsem například, že tisková mluvčí
se chystá do Slavonic a pracovnice sekretariátu zase do Telče. Rovněž jsem se dozvěděl, že se v rámci svého pobytu chystají
také navštívit Dačice, Třešť, Polnou …
Tak jsem jim začal vyprávět, že na Vysočině v mém senátním obvodu máme ještě
zámek v Brtnici, nejvyšší vrchol Javořici,
hrad Roštejn nebo třeba lípu v Práskolesích u Mrákotína a památník pádu meteoritů ve Stonařově nebo
cyklostezku z Jihlavy do Luk nad Jihlavou. Samozřejmě jsem jmenoval i alespoň některé hospody a hospůdky a doporučoval, kde
je nejlepší koupání. Zkrátka alespoň krátké povídání o krásách
a zajímavých místech Vysočiny, Dačicka a Slavonicka jsem si neodpustil.
Já vím, že to není žádný reprezentativní vzorek, ale to, že dva ze
tří Pražáků, kterých jsem se ptal, se sami od sebe se svými známými
rozhodli strávit část své dovolené u nás na Vysočině, mi nepřijde
jako špatná zpráva. Pravděpodobně to je tak, že i díky koronavirové
krizi se i mnozí obyvatelé, zejména větších měst, možná rozhodli
nejet do zahraničí a užít si alespoň část dovolené v Česku. Je to
dobře a je to pro naše malebné obce a města příležitost.
Nyní bude hodně záležet na tom, jak tento možný větší nápor
českých turistů na Vysočině a potažmo i Dačicku a Slavonicku
zvládneme. Jak zafungují naše služby, jak dokážeme být vstřícní
a pohostinní. Platí, že návštěva nových turistů je vždy příležitost.
Sám jsem letos na ten předpokládaný turistický cvrkot zvědavý,
jsem zvědavý, zda se předpoklady vyšší návštěvnosti naplní a zda
toho budeme případně schopni dnes i do budoucna využít.
Miloš Vystrčil, senátor

Dnešní krajina prošla mnoha zásahy do vodního režimu
a spolu s vlivy klimatických změn dochází pravidelně k negativním projevům v podobě jak povodní, tak i sucha.

Výzva vlastníkovi (vlastníkům)
k převzetí opuštěné movité věci

Předmětem projektu je zpracování projektového záměru na studii pro zmírnění
dopadů klimatických změn na celém území Mikroregionu Dačicko, který se aktuálně skládá z 23 členských obcí. Hlavním cílem projektu je hledání
a nalezení efektivních opatření adaptace krajiny na klimatické změny tak, aby byla odolnější proti povodním i proti suchu.
Analýzy budou prováděny na hydrologických povodích a následně budou navržena opatření tak, aby docházelo k zadržování
a hromadění vody přímo v zemědělské a lesní půdě a aby nedocházelo k zasakování vody do podzemí. Dále bude projektový záměr obsahovat návrhy opatření pro zajištění retence vody a zvýšení kvality vody v povodí.
V rámci projektu dojde k zpracování projektového záměru, na
jehož základě pak bude možné následně zpracovat vlastní studii,
nezbytné projektové dokumentace, majetkoprávní vypořádání
a poté realizovat vlastní opatření při využití současných i budoucích dotačních programů.
Tento projekt je plně hrazen z dotace Jihočeského kraje, která
byla schválena ve výši 1.000.000 Kč. Realizace projektu bude dokončena nejdéle do 31. 12. 2020.
Martin Šťastný

Město Dačice místním šetřením zjistilo, že v jeho správním území
se nachází opuštěné a nezabezpečené movité věci – kříž a hrobové pomníky. Jedná se o tyto:
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Kříž u kaple v Chlumci na parcele č. 1411/1 v k.ú. Chlumec
u Dačic. Jedná se litinový kříž, vsazený do kamenného podstavce.
Předpokládá se, že byl postaven v roce 1864, současně s kaplí. Pozemek p.č. 1411/1 je ve vlastnictví města Dačice.
Hrobový pomník Matěje Mikšíčka na parcele č. 2671 v k.ú. Dačice, která je ve vlastnictví města Dačice a nachází se na novém
hřbitově. Matěj Mikšíček byl moravským národním buditelem,
novinářem, sběratelem lidové tvorby a spisovatelem, který se narodil 1815 v Toužíně u Dačic. Zemřel 1892.
Hrobový pomník Vicence Hlavy na parcele č. 2671 v k.ú. Dačice,
která je ve vlastnictví města Dačice a nachází se na novém hřbitově. Vincenc Hlava byl lesmistrem, který v Dačicích založil lesnickou školu. Žil v letech 1782–1849.
Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, tímto vyzývá vlastníky předmětných věcí, aby ve lhůtě do 2 měsíců od zveřejnění této
informace na úřední desce, uplatnili u města Dačice svá vlastnická práva a patřičným způsobem je doložili.

www.dacice.cz

Pobočky knihovny
Knihovna Matěje Mikšíčka má pobočky v pěti místních částech Dačic – v Bílkově,
Dolních Němčicích, Chlumci, Malém a Velkém Pěčíně.
Tyto malé knihovny mají otevřeno 1,5–2 h
týdně a provoz zajišťují externí knihovnice,
které v obcích bydlí. Registrační poplatek
do těchto knihoven je symbolických 20 Kč/
rok. Každá knihovna má svůj stálý fond knih
a pak také dostává dvakrát ročně, na jaře
a na podzim tzv. výměnné soubory knih
z dačické knihovny. Jsou to knihy různých
žánrů, pro dospělé i pro děti. Každý soubor vybírám „na míru“ podle požadavků
knihovnic, někde se čtou výhradně české
detektivky, jinde zase pouze thrillery, někde světové romány, jinde pouze romány
českých spisovatelek. Čtenářům se snažím
maximálně vyhovět, aby si i v tak malé
knihovně našel každý to „své“. Proto je velice důležitý osobní přístup, jak ze strany mé
při přípravě knih do souborů, tak ze strany
knihovnic. Občas jdou do knihovny mimo
otevírací dobu nebo vezou knihy na kole
až do domu sousedům, kteří onemocněli.
Knihovna v obci má také sociální a komunitní funkci. Především starší čtenářky se
rády sejdou a popovídají si. Vymění si knihy,
které se jim líbily a doporučí si další.
Co je nového v jednotlivých knihovnách?
Křesla v Chlumci byla nevyhovující. Do
konce července tam budou převezena dvě
červená křesla z dětského oddělení, která
pro tyto účely dobře poslouží. V knihovně
se rády schází čtenářky a povídají si, proto
jim chci zajistit příjemné posezení.
Do Malého Pěčína byly v červnu převezeny 4 šedé kancelářské židle. Knihovnice
v Malém Pěčíně dostala i kancelářské kolečkové křeslo z dětského oddělení. Každý

pátek odpoledne knihovna ožije, venku
i uvnitř je plno dětí. Obec nakoupila deskové hry a děti si hrají, malují a prohlíží knížky.
Velký Pěčín je jediná pobočka, kde je
nová podlaha a koberec. Z Chlumce tam
budou převedeny dvě koženkové sedací
kostky pro děti – v Chlumci na ně nebylo
dost místa a do knihovny, kde je koberec,
se hodí víc.
V Bílkově je knihovna krásně vyzdobena
omalovánkami. Po celý rok tu probíhá soutěž v kreslení pro děti. Za každý hotový obrázek dostanou drobnou odměnu.
Nábytek a podobné vybavení na pobočky nově kupovat nemůžeme, ale na čem
nešetříme, to je technika. Všechny pobočky
pracují již 2 roky s výpůjčním systémem Tritius. K tomu je potřeba připojení k internetu, což již mají všechny pobočky, Wi-Fi připojení je v Malém Pěčíně, Dolních Němčicích
a Chlumci. A hlavně výkonný počítač, což
byl problém. V červnu se knihovny dočkaly
výměny počítačů – do Chlumce a Malého
Pěčína byl koupen nový notebook Asus, do
ostatních poboček byly nainstalovány počítače a monitory z knihovny z Dačic.
Letošní rok byl jiný. Kvůli našemu stěhování do náhradních prostor pobočky nemohly
dostat plnohodnotné výměny souborů po
celý rok. Náš fond byl omezen, a tím i půjčování knih na pobočkách. V červnu byly
rozvezeny do knihoven opět nové knihy. Věříme, že čtenáři na pobočkách budou spokojení a ocení i další drobná vylepšení.
Pavla Albrechtová, Knihovna
Matěje Mikšíčka

Soutěž Rozkvetlé
Dačice 2020
Až do posledního srpnového dne je
možné přihlásit se 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.
Přihlášku a max. 3 fotografie květinové výzdoby zašlete na e-mail: kultura@
dacice.cz nebo doručte na Infocentrum
Dačice. V případě, že nemáte možnost
pořídit fotografie sami, 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
www.dacice.cz/mesto/rozkvetle-dacice-2020.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Blahopřání
Ve Velkém Pěčíně v červenci oslavila paní
Marie Bendová 75. narozeniny a paní Marie Bažantová 90 let.
Přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání.
Za občanský výbor přeje
Jaroslava Hroudová

Letní soutěž Pošli pohled z íčka
Chystáte se letos cestovat po vlastech českých, moravských či slezských? Navštěvujete infocentra? Tak pojďte s námi soutěžit.
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice. Úplné znění pravidel soutěže
najdete na webových stránkách www.dacice.cz/mesto/poslipohled-z-icka/.
Vaše Infocentrum Dačice

Hledáme IT Specialistu
se znalostmi na úrovni administrátora v oblasti Microsoft technologií,
správy systémů a HW, počítačových sítí LAN,WAN, nastavení firewallu a sítí,
orientací v cloudových službách.
Požadujeme minimálně SŠ se znalostí anglického jazyka v rámci práce v
IT, dobrým analytickým myšlením, řidičský průkaz skupiny B, školení
elektro podle VYHLÁŠKY č.50/1978 Sb. – minimálně §4.

Nabízíme
finanční ohodnocení a firemní benefity odpovídající dané pozici,
zajímavou práci na hlavní pracovní poměr
Nástup možný ihned, nebo dle dohody.
V případě zájmu zašlete CV na obchod@texi.cz

--- inzerce ---

Podmínkou soutěže je zaslání pohledu na naši adresu
z jakéhokoliv místa v České republice. Na pohled musíte otisknout
tzv. turistické nebo sběratelské razítko z infocentra v ČR (je k dispozici v drtivé většině infocenter) a připojit své jméno, příjmení
a e-mailovou adresu, abychom vás mohli v případě výhry kontaktovat.
Ze zaslaných pohledů vylosujeme a zveřejníme v neděli
27. 9. 2020, na Světový den cestovního ruchu, tři výherce, kteří od
nás získají hodnotné ceny.
Pohledy zasílejte do 15. 9. 2020 na adresu: Infocentrum Dačice,
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XII.
ročník
17. – 22. 8. 2020
Kancnýřův sad na Palackého náměstí
17. – 21. 8.
Miroslav Burša, Jozef Gabaj, Michal Kelbler, Pavel Novotný,
Jaroslav Pecháček, Rudolf Procházka, Jiří Schlosser, Hana Svobodová

řezbáři

Jana Macečková, Vladimíra Vávrů
kováři

Josef Doležal, učitelé a žáci SOUzas Dačice

18. – 21. 8.
ní
deb

hu

ery

več

18. 8.
Koláčovo trio
19. 8.
Patrola (ČB)

20. 8.
Parta starýho Hrouze

keramika

sklářská
huť

Miroslav Liederhaus a Antonín Bořek Dohalský

20. 8.
Aleš Frey a Jan Frey

um

ěle

čtí

ko
vá

ři

22. 8. ve 14:00 h - Vernisáž

21. 8.
Flying Parties
ZDENĚK KOUNEK

autorizovaná stavební firma

mediální partner:
Ing. Zbyněk Daňhel, Budíškovice 8
tel.: 384 495 128

www.elsun.cz, www.stihl.cz

OPRAVY A PRODEJ
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Co se dělo za zavřenými dveřmi

Exponát měsíce – terra sigillata

Čas plyne jako voda a máme za sebou polovinu léta. Přes
nečekané zvraty se vše pomalu navrací do svých kolejí. Zdá
se, že lidem kulturní vyžití bezpochyby chybělo.

Nejpočetnější zastoupení artefaktů v muzejních archeologických sbírkách tvoří keramika. Je tomu tak i v našem
dačickém muzeu. Kromě keramiky vážící se k pravěkému
a následně středověkému osídlení Dačicka, uchovávají naše
depozitáře také několik fragmentů nejdokonalejší keramiky
pravěku – terry sigillaty.

První pololetí tohoto roku neprobíhalo nejenom pro muzea,
ale i pro ostatní kulturní instituce příliš zdárně. Opatření reagující na krizi Covid 19 se dotknula a zasáhla provoz všech muzeí. Od
13. března až do 12. května byly výstavní síně našeho muzea pro
návštěvníky uzavřeny. Situace si vybírá svou daň spojenou s výstavní činností a opožděním sezony. Došlo k reorganizaci výstavního plánu, odložení edukačních programů pro děti a ke zrušení
tradičního Velikonočního jarmarku. Výstavní činnost sice tvoří jen
určitou část naší práce, ale muzeum bez návštěvníků jest muzeem
pochmurným. Skrze vás a vaši fantazii ožívají příběhy jednotlivých
exponátů, poněvadž pohled na dějiny bude vždy svým způsobem
subjektivní, ať chceme či nikoliv.
Jak už to ale bývá, všechno zlé je i k něčemu dobré. S uzavřením
expozic a výstav přenesla se muzea do virtuálního světa. Také naše
muzeum se s chutí pustilo do projektu Virtuální expozice, kde vám
prostřednictvím Facebooku prezentovalo své stálé expozice. Virtuální návštěvníci si tak mohli prohlédnout jednotlivé prostory a díky
shrnujícím textům načerpali alespoň základní informace k jednotlivým expozicím. Pro děti jsme téměř každý den vydávali edukační
listy, které jim přiblížily muzeum a naši práci obecně. S vydáváním
edukačních listů souvisí i zřízení dvou stálých edukačních koutků.
Za vzorné vyplnění listů čeká naše malé návštěvníky odměna.
Získaný čas byl využit také pro postupnou reorganizaci depozitářů, kde práce nikdy nekončí, a pro badatelskou činnost. Projekt
Exponát měsíce nenašel své místo ve vitríně v pokladně muzea,
ale zůstal pouze u formy tištěné prezentace zde ve zpravodaji a ve
virtuálním světě. Muzeum rovněž získalo několik nových přírůstků,
které je zapotřebí pečlivě zdokumentovat a zaevidovat. Také badatelé, kteří své dotazy během nejistého období směřovali výhradně
elektronickou cestou, dostali své odpovědi, které jim doufám pomohou v objevování historie.
Městské muzeum a galerie Dačice rozšířilo pole své působnosti.
Od města Dačice mu byla propůjčena galerijní chodba v I. patře Starého zámku, za což našemu zřizovateli děkujeme. Tyto reprezentativní prostory bude MMaG Dačice využívat pro výstavy výtvarného
směru. Shrneme-li si uskutečněné a probíhající výstavní projekty
a akce, které s ohledem na dvou měsíční uzavření muzea započaly až v půli května, musím konstatovat, že muzeum je aktivní. Od
května do června proběhly výstavy – Mažoretky stokrát jinak v dokumentární fotografii Vlastimila Sítaře a Krásné a léčivé rostliny na
Dačicku ve fotografii Adriany May. Od 28. června do konce srpna
si mohou návštěvníci v našem muzeu užít interaktivní výstavu
„JAK SE ŽIJE S VEČERNÍČKEM“, která svou hravostí osloví nejen děti,
ale i dospělé. Návštěvníci se ocitnou ve světě večerníčkových pohádek, mohou si vyzkoušet vytvořit animaci kreslených postaviček, dabingové studio s nástroji imitující různé ruchy užívané v animovaných filmech, zjistí, jaké to je ocitnout se ve vysílání, zahrát si
loutkové divadlo či velké nástěnné večerníčkové pexeso. Hravosti
se meze nekladou a každý nakonec v sobě objeví duši dítěte. V galerijní chodbě Starého zámku probíhá výstava f.amae, kde můžete
ukojit své estetické touhy pohledem na obrazy Barbary Klauszové.
S běžným provozem se také navrátila tradice muzejních čtvrtků,
kdy červnovým hostem byl Mgr. František Talíř se svou přednáškou
o poutní cestě do Santiaga de Compostela. Cestovatelská přednáška plná zajímavých zážitků a postřehů se tak stala krásným úvodem do přicházejícího léta.
Martin Rychlík, ředitel MMaG Dačice
včetně přípravy na některé zkoušky
Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com

--- inzerce ---

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

Zmiňované exponáty nepochází z našeho regionu, ale
dostaly se k nám skrze obětavou a pečlivou sbírkotvornou
činnost člověka, který se nesmazatelně zapsal do dějin Dačic - archeologa, archiváře, historika, numismatika a prvního ředitele Městského muzea
a galerie Dačice PhDr. Františka Křížka, CSc. Vědecká
práce dr. Křížka se zaměřovala
především na otázky římskoprovinciální archeologie a antické numismatiky. Dr. Křížek rovněž patřil k předním znalcům terry
sigillaty (Kučerová 2003, 216-217).
Terra sigillata (z lat. terra – hlína, země, sigillum – kolek, pečeť,
razidlo, malý obrázek či figurka) je označení pro římskou reliéfní
keramiku s červeným lesklým povrchem, zdobenou rostlinnými
motivy, lidskými a zvířecími postavami. Postup výroby tohoto
ušlechtilého, tvrdě páleného, hrnčířského zboží byl složitý a probíhal v několika fázích. Výzdobné motivy byly vytlačeny kolkem do
hliněné formy, která byla následně vypálena. Do vypálené formy se
vtlačila hlína, došlo k vyhlazení vnitřních stěn nádoby a k následnému vypálení nádoby s pozitivní reliéfní výzdobou (srov. Křížek 1939;
Svoboda a kol. 1974, 610). Tato prestižní keramika byla vyráběna od
konce 1. století př. n. l v Itálii v oblasti dnešního Arezza, následně
se její výroba dostává v průběhu 2. poloviny 1. stolení n. l. do římských provincií v oblasti Porýní, jižní Francie, Podunají, Británie či
Afriky a její produkce a užívání se datuje až do úpadku antického
světa a římské kultury obecně (srov. Křížek 1939, Týž 1980).
Keramika zastoupená ve sbírce dr. Křížka pochází převážně
ze střední Francie z oblasti Lezoux. Jedná se tedy o produkci
z galských hrnčířských dílen, která je označována jako samijská.
Fragmenty jsou zdobeny technikou barbotino, tj. archeologické
označení pro zdobení keramiky engobou pomocí kukačky či domodelování dalších dekorů na tělo nádoby. Datačně se fragmenty
pohybují od 1. do 2. století n. l.
Obecně se na naše území toto zboží dostávalo s římskými legiemi a prostřednictvím dálkového obchodu a kontaktů. Tato prestižní keramika se u barbarů za hranicí Římského impéria (tzv. Limes
Romanus) těšila velké oblibě. Významnou úlohu v tomto směru
hrála tzv. Jantarová stezka procházející skrze oblast Moravy. Oblast
Čech je na takovéto nálezy chudší, jelikož ležela mimo tehdejší
hlavní trasy dálkových kontaktů. Zvýšený počet římských importů
v Čechách přichází až od 2. století n. l. (Svoboda 1948, 128; Schlette
1977, 97-124).
Přijďte si k nám do muzea prohlédnout terra sigillatu, nejdokonalejší keramickou produkci pravěkého světa, a ocenit um, který
ovládali římští hrnčíři již před necelými 2 000 lety.
Martin Rychlík, ředitel MMaG Dačice
Úřední dny insolvenčních správců, v měsíci srpnu 2020,
budou v následujících dnech:
Mgr. Monika Urbanová dne 14. 8. 2020 v době od 8:00 do 12:00 h.
Mgr. Miroslav Ambrož dne 28. 8. 2020 v době od 8:15 do 12:15 h.
Insolvenční správce najdete v budově Domu s pečovatelskou službou
na adrese Bratrská 221/I.
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Zdravé město Dačice šlape do práce na kole
16 x kolem zeměkoule – množství kilometrů, které by na to stačilo, našlapali účastníci letošního jubilejního 10. ročníku celostátní akce Do práce na kole. Dačický podíl činil skoro 900 kilometrů. Na kole, koloběžce i pěšky ho našlapali zaměstnanci
Městského úřadu Dačice.
O co se jedná? „Do práce na kole“ je celostátní týmová výzva pro
všechny, kdo sestaví tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně si spolu s kolegy zapisují do systému své bezmotorové cesty. Cílem akce je motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo, koloběžku
nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Výzvu každoročně pořádá spolek AutoMat. 10. ročník, který
probíhal od 1. do 31. května, přilákal téměř 16 000 účastníků. Letošek byl poznamenaný nouzovým stavem, přesto účastníci najezdili, naběhali a nachodili víc kilometrů než loni. Když začala karanténa a firmy omezovaly nebo zavíraly provoz, uvažovali organizátoři
o zrušení nebo přesunutí celé akce. Nakonec se ale rozhodli rozvolnit pravidla tak, aby se mohli účastnit úplně všichni zájemci,
bez ohledu na to, jestli cestují zrovna do práce, nebo jsou doma
na home office. Nově bylo možné zapisovat si i domácí sportovní
aktivity, vycházky nebo bezmotorové cesty na nákup. Kolo, chůze
a běh se následně ukázaly jako nejbezpečnější a nejzdravější dopravní prostředky. Iniciativa Do práce na kole tak mimoděk přispěla i k udržení si fyzické a psychické pohody v časech karantény.
Každý, kdo přijal výzvu Do práce na kole, dostal originální tričko
s motivem od Jaromíra Švejdíka, autora komiksu Alois Nebel. Trička
fungují také jako vstupenky na různé doprovodné akce. V rámci výzvy se účastníci mohli zapojit hned do několika soutěžních kategorií. Tou hlavní byla již tradičně pravidelnost. Zaměstnavatelé mohli
bojovat o titul Cyklozaměstnavatel roku, města zase o Cykloměsto
roku. Novinkou byla možnost přispět svými kilometry na charitu.
Úředníci městského úřadu si výzvu vyzkoušeli poprvé. K dačickému výsledku přispěl největší měrou Bohumír Böhm z týmu
„Přes kopec do práce“. Titul absolutně nejvýkonnější úřednice získala Jitka Hubatková. Nejpilnější 100% chodkyní se stala Martina
Havlíková. Obě z týmu „Strašidelná podívaná“. Tým „Dycky prv-

ní“ pak vybojoval první místo ve vnitrofiremní soutěžní kategorii
pravidelnost (kolo + chůze + cvičení).
„Vyměnit alespoň na měsíc auto za kolo nebo chůzi, a prospět tak
životnímu prostředí i vlastnímu tělu, to je cíl, který naplňuje i ideály
Projektu Zdravé město. Právě možnost zjistit, kudy lidé na kole jezdí
a podle čeho si své cesty vybírají, jsou data, která pro nás mají velkou vypovídací hodnotu. Získané informace nám mohou pomoci ve
zlepšování odpovídající infrastruktury. Můžeme se pokusit o změnu
dopravního chování obyvatel tak, aby se Dačice stávaly stále příjemnějším městem pro život“, uvedla jedna z účastnic průzkumného
ročníku v Dačicích paní místostarostka Kateřina Marková.
O tom, že má pohyb na vlastní pohon pozitivní účinky na fyzickou i psychickou kondici, už dnes nikdo nepochybuje. Městský
úřad Dačice se letos připojil k celkem 2 700 institucím a firmám
z 50 pořadatelských měst celé České republiky. Stanou se i Dačice
v příštím roce jedním z pořadatelských měst?
Více podrobností o celostátní výzvě Do práce na kole najdete na
www.dopracenakole.cz.
Lenka Michalcová

Ani po sedmdesáti letech nelze zapomenout ...!
Sedmdesát let, jen o něco méně než jeden průměrný lidský život, uplynulo 27. června od smrti Milady Horákové. Jenže
v tomto případě to byla vražda, navíc brutální.
Jediná žena, oběť justiční vraždy, popravená komunisty v rámci
komunistických politických procesů za vykonstruované spiknutí
a velezradu. Vzdělaná žena, právnička, politička, dnešním slovníkem feministka, ale především matka malé dcery. Nepomohly ani
přímluvy o milost přicházející od osobností celého světa (např.
Albert Einstein, Winston Churchill, Eleanor Rooseveltová atd.). Klement Gottwald nechtěl zklamat své loutkovodiče v moskevském
Kremlu. Aby čeští komunisté potvrdili svou bezmeznou oddanost.
Aby ukázali, že jsou hodni velkého obětí a vřelého bratrského polibku svého sovětského vzoru. Aby nezklamali. Aby se sami nedostali do nemilosti. Běhá mi z toho mráz po zádech. A jsem rád, že
příběh Milady Horákové a svědectví o řadě dalších zvěrstev komunismu pravidelně připomínají média. Považuji to za nutné. Připomínat, připomínat, připomínat ... Abychom nezapomněli, jinak si to
zopakujeme!
Radujeme se z toho, že máme třicet let svobodu. Že můžeme žít
ve svobodné zemi. Že můžeme svobodně vyjadřovat své názory,
podnikat, studovat, cestovat, vychovávat děti v pravdě. Žijeme ale
skutečně každý den podle toho, že svoboda a demokracie jsou nejen o nekonečných možnostech, ale i právech a povinnostech?
Pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme se o to i zasadit.
A všem, kteří pochybují, žehrají na nedostatky dnešní doby, s nostalgií vzpomínají na doby minulé, doporučuji čas od času takový
exkurz od minulosti, jako tomu teď bylo prostřednictvím dokumentů a reportáží souvisejících se 70. výročím zavraždění Milady
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Horákové komunisty. Nikoho přeci nemohou nechat chladným
statistická data. Například uranovými doly za dobu jejich neblahé
existence prošlo zhruba 70 000 politických vězňů. Nemálo z nich
zemřelo na následky nelidského zacházení, mučení, podvýživy,
pracovních úrazů. Velká část trpěla trvalými následky. Mnozí vlivem dlouhodobého nelidského zacházení, vystavení radioaktivnímu záření a vdechování žulového prachu zemřeli na rakovinu plic
a jiná fatální onemocnění buď již v průběhu „výkonu trestu“, nebo
nedlouho po propuštění. Jsou to fakta. Konkrétní případy zaznamenaly napříč celou republikou.
Politického vězně, oběť komunistického režimu, mají i Dačice.
Místní rodák, právník, politik dr. František Valenta prošel nápravně
pracovním táborem, ale i nechvalně známými věznicemi Pankrác,
Bory, Mírov, Leopoldov, Valdice ...
Připomínkou je pamětní deska na jeho rodném domě. Co však
skutečně za těch deset let věznění prožil, jak s ním zacházeli, si ale
představit nedokážeme. Dobré je pokaždé zvednout hlavu, když
jdeme kolem, přečíst si těch několik řádků a vše si to znovu zasadit do mozaiky národního svědomí. Stále dokola, abychom náhodou nezapomněli! A především předávat dál našim dětem, které
osobně nezažily onu děsivou komunistickou dobu, nebo nemluvily
s nikým z přímých svědků.
Nezapomeňme! Je to naše minulost a na nás je, aby se to už nikdy neopakovalo.
Jan Bartošek

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Závěr školního roku 2019/2020
Školní rok 2019/2020 je ve svém posledním měsíci. Byl to zvláštní
rok, troufám si tvrdit, že nezapomenutelný. Když se ze dne na den
uzavře škola a žákům je zakázáno několik měsíců ji navštěvovat,
je to událost hodná zapamatování. Přesto se všichni ještě nakonec
ve škole sešli, a to na předávání závěrečných vysvědčení v pondělí
29. června. To probíhalo nezvykle normálně až na to, že žáci přicházeli do školy v rouškách a s čestnými prohlášeními o neexistenci
příznaků virového onemocnění a že jsme letos na gymnáziu zaznamenali rekordní počet 112 vyznamenaných studentů. Některé třídy
se s vysvědčením ještě stihly vyfotit, to už bez roušek, a pak hurá
k vodě, do lesa, na chalupu, k babičce, pod stan, na tábor, do kempu, na vodu, zkrátka na prázdniny.
Také v průběhu letních prázdnin zveřejňujeme nové příspěvky
na našich internetových stránkách i sociálních sítích, takže pokud trávíte dovolenou v místě s wi-fi připojením, určitě navštivte
www.gymn-dacice.cz, www.instagram.com/gymnaziumdacice/,
www.facebook.com/gymn.dacice/, a pokud jste zcela mimo dosah
internetu, můžete si přečíst alespoň dva následující články o událostech, které provázely konec školního roku u nás na gymnáziu.
Vyhodnocení astronomické olympiády
Dne 17. dubna 2020 jsem se zúčastnil krajského kola astronomické olympiády. Soutěž byla rozdělena do dvou částí, na část
vědomostní a pozorovací. Vědomostní část spočívala v řešení přehledového on-line testu a několika teoretických úkolů. Ty se týkaly
například rotace Slunce či přechodu planety Merkur přes sluneční
disk, vzácné astronomické události, již jsme měli šanci pozorovat
v listopadu loňského roku. V krajském kole jsem se umístil na třetím
místě.
Z důvodu vysokého počtu bodů ve vědomostní části jsem byl
pozván na mezinárodní on-line kolo, které proběhlo 23. dubna.
Mezinárodního klání se účastnilo téměř 350 soutěžících z devíti
zemí. Mezi nimi jsem skončil v první třetině.
Celkové celostátní pořadí se určovalo v červnu z výsledků kraje
a mezinárodní soutěže. Krajské kolo se podílelo ze 70 procent, mezinárodní klání z 30 procent. V součtu jsem dosáhl percentilu 92,8
%, což znamená, že pouhých 7,2 % účastníků dosáhlo lepšího výsledků než já. Mezi 433 žáky, kteří řešili krajské kolo, jsem se umístil
na celkovém 32. místě. Svou účast v astronomické olympiádě beru
jako veliký zážitek a plánuji se do ní zapojit i v příštím školním roce.
Lukáš Rella a Petra Mašátová
Zasloužilí kantoři odchází
Uplynulý školní rok 2019/2020 byl posledním pracovním rokem
pro Janu Dvořákovou a Karla Chalupu, naše dva kolegy, zasloužilé
kantory dačického gymnázia, kteří se rozhodli ukončit své učitelské
působení a odejít do důchodu.

Karel Chalupa pochází ze Slavonic. Absolvoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, obor učitelství zeměpisu a tělesné
výchovy a jako učitel obou předmětů začal působit na gymnáziu
v roce 1978. Za dvaačtyřicet let své praxe rád vzpomíná na putovní tábory žáků základní školy a gymnázia na začátku své kariéry v osmdesátých letech a také na perfektně fungující spolupráci
s kolegyní tělocvikářkou-zeměpisářkou Zdenou Veverkovou v letech 2002–2015. Mezi své největší pedagogické úspěchy pak počítá kvalifikaci na republikové kolo ve florbalu žáků SŠ v Plzni v roce
2013 a republikové kolo florbalu v Brně v roce 2015 a také opakovanou účast studentů v republikovém kole zeměpisné olympiády.
Jana Dvořáková, rodačka z Jindřichova Hradce, vystudovala Fakultu potravinářské a biochemické technologie na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze. Na dačické gymnázium nastoupila v roce 1987 a jako učitelka chemie zde pracovala třiatřicet let.
Na své působení v Dačicích vzpomíná následovně:
Po vysoké škole jsem nastoupila do práce v Třeboni a pak ve Vimperku. Po třech letech dojíždění jsem byla ráda, když se uvolnilo místo
v Dačicích na gymnáziu. Vrátila jsem se tak domů do Dačic, kde jsem
žila od roku 1972.
Ráda vzpomínám na práci v laboratoři chemie, kde jsem připravovala pokusy pro svoje studenty. Těší mě, že řada z nich využila svoje
vědomosti z chemie při dalším studiu a třeba i dále v praxi (např. lékaři, farmaceuti, učitelé, chemičtí inženýři). Ve vzpomínkách mi zůstanou
všichni milí kolegové a studenti, kteří mě po řadu let doprovázeli a společně jsme prožívali také různé akce a výlety.
Významným mezníkem pro mne byl rok 2003, kdy gymnázium slavilo 50. výročí. Při oslavách jsem zde byla jako absolventka a jako vyučující. Potkávala jsem se tu se svými spolužáky a učiteli, oslovovali mě
studenti, které jsem učila. Sešli se tu také žáci třídy, kde jsem působila
jako třídní učitelka. Bylo tu najednou mnoho známých usměvavých
tváří. Všichni vesměs spokojeni a nadšeni ze shledání.
Mám radost, že se na gymnáziu buduje nová laboratoř chemie
a biologie. Studenti budou mít lepší podmínky pro ověřování svých
znalostí formou pokusů a vyučování je pak pro ně hravější a zábavnější. Já však už laboratoř nevyzkouším, odcházím do důchodu, abych se
mohla více věnovat rodině a svým čtyřletým vnoučkům.
Děkuji za všechno a předávám štafetu mladším vyučujícím. Vím, že
právě oni umí nadchnout svými znalostmi a energií. Jsem šťastná, že je
v Dačicích kvalitní střední škola, jíž jsem mohla být součástí. Přeji všem
kolegům učitelům a všem studentům hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Jana Dvořáková
Jani a Karle, ještě jednou děkujeme za vše a těšíme se na shledání na některé ze společných akcí učitelského sboru.
Petra Mašátová

¨
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V Dačicích nás najdete
v ulici Göthova 149.
Řekněte si o ČSOB Plus Konto
a získáte zdarma:
y vedení účtu
(stačí si na něj posílat alespoň
10 000 Kč měsíčně)
y výběry z našich bankomatů
(máme druhou největší síť)
y kartu pro vás i pro partnera
y odměny za placení kartou
Stavte se u nás, váš stávající účet
jednoduše převedeme k nám
i s nastavenými pravidelnými platbami.
Všechny výhody účtu včetně dalších
možností, jak neplatit za jeho vedení,
najdete na ww.csob.cz/pluskonto.

180×127 Inzerce set rušení poboček.indd 1

Nás můžete mít všude nablízku

--- inzerce ---

www.csob.cz

Máte to teď do své banky daleko?

800 300 300
17.07.2020 10:39:32
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Dům dětí a mládeže v Dačicích - VYDAŘENÉ TÁBORY
Za dačický Domeček chceme poděkovat všem oddílovým vedoucí, instruktorům, kuchařkám, zdravotnicím a nočním hlídačům.
Velký dík jim náleží za energii, kterou každý den vkládali do her
a soutěží. Za empatii, vstřícnost a především lidskost, se kterou
jsme se tu denně potkávali. Atmosféra byla uvolněná, přátelská,
přesto autoritativní. To vše skloubit není jednoduché a oběma táborovým partám se to podařilo.
Doufám, že se s vámi všemi potkáme i v příštím roce.
Váš Domeček

Začátkem měsíce července se uskutečnil na turistické základně
v Radíkově 1. běh pobytového tábora pro děti od 6 let. Děti přivítal
Aladin s opičkou Abu a stal se posléze jejich kamarádem. Nechyběla tu ani kouzelná lampa, Džin a létající koberec. Jak už to v pohádkách bývá, děti musely překonat různé nástrahy a přelstít temné
síly. Vše se nakonec podařilo a celý pobyt jsme tak mohli zakončit
velkolepou svatbou Aladina s princeznou. Nevěsta byla okouzlující, Aladin dojatý. Oddíloví vedoucí se zhostili svých rolí s respektem
a na celý pobyt se dobře připravili, včetně kulis, krásných kostýmů
a masek. Za to všechno jim právem náležel velký potlesk a bonus
v podobě smutných tvářiček při loučení. Nechci opomenout další
lidičky z táborové party, kteří se postarali o naše plná bříška a pofoukali bebínka. Tábory s malými dětmi bývají plné emocí, některé
z nich jsou na táboře poprvé, a tak se někdy slzičkám neubráníme.
I v letošním roce se sjela príma parta dětí, které nezkazily žádnou
hru ani legraci. Při jejich odjezdu jsme zase potlačovali slzy my dospěláci. Všem lidičkám z tohoto 1. běhu moc děkujeme. Vážíme si
času, který věnují dětem. Dobře si uvědomujeme, že bez nich by
nebyla šance tábory uskutečnit.
Hned druhý den ráno, po odjezdu mladších dětí, jsme mohli na
turistické základně přivítat další partu. Jednalo se převážně o ostřílené táborníky, kteří se k nám sjíždějí z různých konců republiky.
V letošním roce jsme se inspirovali známou televizní soutěží Klíče
od pevnosti Boyard. Ani zde oddíloví vedoucí nepodcenili přípravu
v podobě kostýmů, kulis a řádného určení pravidel. Do tajů hry nás
po všech přípravách vtáhl krutý pán pevnosti s půvabnou průvodkyní. Pevnost by nebyla úplná bez moudrého otce Fury, jeho hádanek a indícií. Další postavy pevnosti Pačes a Paklíč naopak podporovaly děti v jejich nesnadných úkolech. Získat potřebný počet
klíčů, indícií a rozluštit konečné heslo. Nic z toho nebylo snadné
a všichni společně museli vynaložit velké úsilí. Na vítězný tým čekala nejen otevřená pokladnice, ale i Putovní pohár, se kterým se
vítězové pyšně vyfotili.
Zpestřením táborového programu bylo exhibiční vystoupení
Lukáše Müllera, který předvedl dětem své umění na kole a zároveň
dětem předal své zkušenosti s tím, jak jezdit bezpečně. Celou show
moderoval Adam Leupold, který se postaral i o povzbuzující hudbu. Lukáš převedl dětem neuvěřitelné věci, až se tajil dech. Toto
moderní a profesionální vystoupení bylo pro nás inspirativní. Lukáš
s Adamem to s dětmi skutečně umí, a tak nebylo snadné se od dětí
posléze odpoutat. Poučení předávané ruku v ruce s atraktivním
zážitkem se tak snadno nezapomíná. Lukáši a Adame, děkujeme.
I přes letošní nejistotu, zda se pobytové tábory budou moci
uskutečnit, se nakonec vše zdařilo.
Všichni jsme ze základny odjížděli sice trošičku unaveni, ale šťastni. Kromě táborových triček, diplomu a památečního klíče si všichni odvezli spoustu zážitků, našli zde nové kamarády a doufám, že
jim v hlavách utkvělo i nějaké to moudro.
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Novinky ze ZŠ praktické
a speciální v Dačicích
Předávání vysvědčení
I přes veškeré obtíže se nakonec většina žáků dostavila poslední červnový pátek 26. 6. do školy, aby jim zde mohlo být předáno vysvědčení. Žáci i učitelé měli radost, že se s některými po tak
dlouhé době setkali. Kromě vysvědčení se žáci jednotlivých tříd
mohli na závěr roku vyfotografovat. Pozadí fotografie tvoří deska
s pozitivním motivem barevných pastelek, na jejíž výrobě se podíleli zaměstnanci školy společně s talentovanou dcerou jedné ze
zaměstnankyň.

Rekonstrukce školy během prázdnin
V době uzavření školy během letních prázdnin proběhne rekonstrukce podkrovních místností. V těchto místnostech se budou
měnit okna a společně s výměnou oken proběhne i výmalba. Škola
se nám od září představí částečně v novém kabátě!
Celý kolektiv ZŠ Dačice, Neulingerova 108 přeje všem krásně
prožité letní prázdniny plné zajímavých zážitků!

www.dacice.cz

Větrání v Lidéřovicích
zase bude!
V neděli 23. srpna 2020 v tradičním čase od 14:30 h se
uskuteční v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích opět tradiční
tzv. větrání kostela a varhan.
Po dlouhé „koronavirové“ pauze bude tentokrát větrání s námětem „O kazatelnách různých kostelů a o poselství, které chtějí
sdělit“.
Karmelitán P. Gorazd má připraveny nejrůznější informace o kazatelnách, které posluchače určitě překvapí.
A jako obvykle při větrání zazní krásná klasická hudba.
Všechny zájemce srdečně zve P. Gorazd s přáteli

Léto pod parou s Jůlinkou
sobota 1. srpna od 10:00 do 17:00 h
ulice Antonínská 75 v Dačicích
Jízda s parní lokomotivou „Jůlinkou“
Muzeum drážních předmětů a různých historických samohybů,
dvě soupravy vlaků, občerstvení s posezením v teple.
Kontakt: www.zelezniceplnapary.cz, 739 002 280.

Sportovní okénko
Nábor mladých kuželkářů
TJ Centropen Dačice, oddíl kuželek pořádá pro děti ročníků
2010 –2011 nábor nových členů do kroužku kuželek. Přihlásit se mohou chlapci i dívky se zájmem o tento v Dačicích velmi populární
sport. V průběhu měsíce srpna si případní zájemci spolu s rodiči,
mohou přijít na kuželnu a vyzkoušet si svoje schopnosti. Kroužek
bude zahájen v září 2020. Kontakt: Václav Zajíc 602 486 105, Sláva
Kučera 602 227 799.
Program na kuželně v srpnu 2020
15. 8.–28. 8. turnaj dvojic Dačické memoriály
29. 8. turnaj družstev mužů CROWN-Cup s mezinárodní účastí
Václav Zajic

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

Sezónní otevírací doba: platí do 31. 8. 2020
pondělí až pátek 8:00 –17:00 h
sobota, neděle: 9:30 –15:00 h

Prodej suvenýrů, pohlednic, turistických známek a vizitek,
nových hrnků a šálků, dárkových předmětů.

--- inzerce ---
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4. srpna až 30. srpna 2020
Jiří Novák - Fotohumor
Výstavní chodba MMaG Dačice.

Žamboši – od 20:00 h
Progresivní akusticko-folkrocková kapela
Vstup volný, občerstvení zajištěno
Kancnýřův sad, Dačice

Kino Beseda
5. srpna, středa, 20:00 h
MŮJ OTEC ANTONÍN KRATOCHVÍL,
dokumentární, 2D
česky, vstupné 80/100 Kč
6. srpna, čtvrtek, 18:00 h
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 130/150 Kč
7. srpna, pátek, 20:00 h
ČESKÁ KANADA VYPRAVUJE, český film, 2D
Host: řežisér Petr Pokovba
česky, vstupné 60 Kč

23. srpna 2020, neděle, 13:00 až 17:00 h
Pohádkové putování s Večerníčkem
Zábavné odpoledne pro děti v muzeu.

15. srpna, sobota
Prázdninové hraní Pod Lipkami
V režii Pavla Nováka
Kancnýřův sad, Dačice

Změna programu vyhrazena. Aktuální informace k programu MMaG Dačice rovněž naleznete
na webových stránkách:
www.muzeumdacice.cz a facebookovém profilu: www.facebook.com/muzeumdacice.cz.

17. až 22. srpna
Dačická řežba
XII. ročník řezbářského sympozia
Kancnýřův sad, Dačice

Městské muzeum a galerie

12. srpna, středa, 10:00 h
SCOOB, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 120/100 Kč

Léto na náměstí
14. srpna, pátek
René Souček – od 18:00 h
Duo písničkáře a skvělého hráče na kytaru
a ukulele René Součka a hráče na perkuse
Marka Hlosty

do 30. srpna 2020
Jak se žije s večerníčkem
Interaktivní výstava pro všechny, které zajímá,
jak se rodí večerníčky.
Výstavní prostory MMaG Dačice, I. patro.
do 27. září 2020
f.amae – obrazy Barbary Klauszové
Galerijní chodba na Starém zámku.

Katolický dům
a RC Křžovatka
O prázdninách probíhají tyto aktivity:
Dopoledníček: každé pondělí od 8:30 do
11:30 h, klubík pro rodiče s dětmi v herně
Cvičení s Hankou Kopečkovou: pondělí od
18:30 do 19:30 h, pro zdravý a bezbolestný
pohyb v každém věku, známé pozice zdravě
pro silné a pružné tělo, v případě zájmu kontaktuje na tel: 604 673 389
Cvičení pro zdraví s Hankou: každou středu
od 17:30 do 18:30 h, prvky aerobiku, posilování, strečink, v sále Katolického domu
Stolní tenis pro veřejnost: po domluvě na
tel. 721 478 454 (p. Havlík, trenér)

Zámecký park (před kavárnou na louce)
od 21. do 25. srpna 2020
ve 21:00 h
21. 8.

Afrikou na pionýru

23. 8.

Hodinářův učeň

24. 8.

Poslední aristokratka

25. 8.

Na střeše

Společnost telčské místní dráhy ve spolupráci se Svazkem obcí železnice Kostelec - Slavonice,
Správou železnic, ČD, ČD Cargo a CHV Lužná u Rakovníka pořádá

ve dnech 25. a 26.VII., 1. a 2.VIII. a 8. a 9.VIII.

PARNÍ LÉTO 2020
ZRUŠENO!
Z důvodu zrušení Parního léta 2020
neproběhne tradiční akce
Country na peróně v Dačicích.

JÍZDNÉ do 20
km:
děti 6 až 10 let
30 Kč,
ostatní 60 Kč
JÍZDNÉ nad 20
km:
děti 6 až 10 let
40 Kč, ostatní
80 Kč;
ZTP a ZTP-P
zdarma.

Badminton, lezecká stěna, dětská herna
pro veřejnost: po domluvě na telefonu
722 743 748
Více informací na www.katolicky-dum.cz

Penzion Uherčice
SENIOŘI celoroční ubytování
v Penzionu Uherčice
Penzion se nachází 20 km od Vranovské přehrady
a 25 km od Dačic.
Vybavené pokoje nábytkem, internet a automatická pračka
k dispozici. Společná kuchyňka, vybavená elektrickým sporákem se sklokeramickou deskou, elektrickou a mikrovlnou
troubou a varnou konvicí. Společné WC a sprchy.
Levné stravování, oběd 58 Kč.
Cena: 4.750 Kč osoba měsíčně vč. veškerých energií.
e-mail: miloslemon@centrum.cz, telefon: 606 161 830

Ve vlacích neplatí
žádné tarifní a
mimotarifní slevy
ČD.

Dny evropského dědictví 2020 v Dačicích

12.–13. září

Prodej jízdenek
ve vlaku
u vlakového
personálu.

Městské muzeum a galerie
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
Věž kostela sv. Vavřince

Státní zámek Dačice
8. září 10:00–16:00 h Baroko na zámku
Vojenský tábor z třicetileté války, hudba, řemesla - vstup volný.
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Kostel sv. Vavřince

