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Jak to vidím aneb máš „fejsbůk“
Máš facebook? To je dnes asi jedna z nejčastějších otázek, která zazní, když se potkají hlavně mladší ročníky. Facebook je
jedním z nejvychvalovanějších a i nejzatracovanějších zdrojů informací v dnešní době.
Když
bychom
se chtěli podívat,
jak to všechno začalo, zjistíme, že
na počátku stál
studentský experiment, který se ale
už začátkem prosince 2007 stal se
svými 57 milióny
aktivních členů stránkou s největším počtem uživatelů mezi studentskými weby
a v současné době už má více nežli 1,5 miliardy uživatelů. Název vznikl z papírových
letáků zvaných Facebooks, které se rozdávají prvákům na amerických univerzitách.
Tyto letáky slouží k bližšímu seznámení
studentů mezi sebou. Tolik praví Wikipedie.
Nevýhodou i výhodou facebooku je
rychlost, jakou umožňuje šíření informací
a tak pro něj platí totéž co pro každý nástroj, záleží, kdo ho používá. Ti, co facebook
znají, určitě dobře vědí, o čem mluvím. Tolik
nepříjemných a někdy až odporných věcí se
snad nikde jinde nedočtete a občas mám
pocit, že před facebookem byl svět lepší. Na
druhou stranu díky němu máme možnost
získat informace o událostech, když ne během nich, tak doslova do několika okamžiků po jejich skončení. Jsem si velmi dobře
vědom, že je to médium, které má spoustu uživatelů a je to informační kanál, který
velmi pružně umožňuje šířit informace.
Z těchto důvodů jsem rád, že jsou Dačice
na facebooku bohatě zastoupeny. Najdete
tam informace o tom, co se děje ve městě,
v Kulturním domě Beseda, nebo jak to vypadá na našem koupališti. Svoji stránku má
i Zdravé město Dačice.
Před časem jsem zřídil skupinu Křižovatka na Palackého náměstí v Dačicích, kde se
můžete dočíst všechny dostupné informace
vztahující se k řešení této křižovatky. Vzhledem k tomu, že mám na starosti investice
města, tak jsem nedávno založil skupinu Investice města Dačice 2017. Pokud se do této
skupiny přihlásíte, tak se můžete prakticky
do několika hodin dozvědět nejdůležitější
informace o přípravě a průběhu různých

investičních akcí města. Jako příklad mohu
uvést výstavbu vodovodu z Hostkovic do
Lipolce, případně teď aktuální výstavbu hasičárny nebo školky Za Lávkami. Obdobnou
skupinou je skupina Opravy města Dačice
2017 založená místostarostou J. Baštářem,
informující, jak už název napovídá, o větších opravách na území města. Všechny tři
skupiny mají dnes už více nežli 430 členů.
Chci poděkovat všem přihlášeným, že dodržují pravidla slušnosti a jejich příspěvky

jsou věcné. Snad k tomu přispěla i pravidla,
která pro členy skupin platí, a se kterými
všichni přihlášení souhlasili. Věřím, že společně dokážeme facebook používat tak,
aby neubližoval, ale pomáhal.
Přesto všechno co jsem napsal, nesmíme
zapomínat, že internet, facebook a další
média jsou jenom virtuální svět, protože
ten skutečný je ten, co žijeme.
Karel Macků,
starosta

Náměstek hejtmana Jč. kraje pro dopravu
a územní plánování navštívil Dačice
V úterý 11. dubna přijel do Dačic na pozvání starosty města náměstek hejtmana
Jihočeského kraje Jan Kubík, v jehož kompetenci je doprava a územní plánování.

Doprovázel jej vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství KÚ JčK Jiří Klása
a ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje Jan Štícha. Po přivítání byla vedena
debata především o obchvatu města a jeho
alternativní trase, na kterou už město získalo první vyjádření od úřadů, a to např. od
odboru životního prostředí, odboru dopravy, Správy železniční dopravní cesty apod.
Dále se jednalo např. o opravě mostu přes

Dyji v Nádražní ulici, o zřízení dopravního
hřiště, o rekonstrukcích silnic směrem na
Telč, na Slavonice a na Bílkov. V odpoledních hodinách se náměstek s doprovodem
setkali se starosty mikroregionu.
Za město se jednání zúčastnil starosta Karel
Macků, místostarosta Miloš Novák, místostarosta Jiří Baštář, předseda dopravní komise
Pavel Antonů a tajemník Zdislav Páral.
Ludmila Jankůjová, útvar tajemníka
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Slovo místostarosty
Požární zbrojnice pro SDH Dačice je
snem většiny hasičů v Dačicích a díky
usilovné práci se stává skutečností.
První
studie
byla zpracována
již v roce 2014.
Stavba byla navržena částečně
jako zděná, dvoupodlažní, administrativní budova
a druhá část jako
ocelový objekt s opláštěním PUR panely,
který měl sloužit jako garáže. Z důvodu
vysokých pořizovacích nákladů byla v roce
2016 zpracována studie nová, která měla za
úkol ponížit náklady stavby včetně redukce
potřebných prostorů.
Nově byla stavba navržena jako ocelový skelet s opláštěním PUR panely. U části
stavby byla navržena vestavba. V objektu
bylo umístěno zázemí pro sbor dobrovolných hasičů – kancelář, šatny s hygienickým zázemím, sklad hadic a ostatního
příslušenství, technická místnost, 4x garáž
na požární techniku. Ve vestavbě druhého
nadzemního podlaží byla navržena zasedací místnost a malá kuchyňka. Předpokládané náklady stavby byly stanoveny na cca
17 milionů korun včetně DPH.
Náklady na stavbu by znamenaly značné čerpání z rozpočtu města, a proto jsme
podali žádost do dotačního titulu na Generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru, kde nám byla uznána částka ve výši
4,5 milionů korun. Zároveň jsme podali žádost o grant z Jihočeského kraje, kde nám
byla přislíbena částka 3 milionů korun.
V průběhu měsíce dubna proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. V rámci výběrového řízení bylo přihlášeno celkem 11 firem. Nejnižší nabídková cena byla
ve výši 13.047.359,82 Kč včetně DPH a nejvyšší nabídková cena ve výši 18.207.532,74
Kč včetně DPH. Bohužel u prvních dvou
uchazečů byla při kontrole nalezena zásadní chyba a bylo nutné jejich vyloučení
z výběrového řízení. V pořadí třetí nejnižší nabídková cena byla od firmy STAVING,
Studená, spol. s.r.o. ve výši 14.808.060,51
Kč včetně DPH. Výběrovým řízením byla
cena ponížena a dotace tvoří více jak 50 %
celkové ceny.
Vlastní realizace stavby bude započata
v druhé polovině měsíce května a dokončena v říjnu letošního roku. Vzhledem k šibeničnímu termínu je před námi ještě mnoho
práce, která, doufám, povede k úspěšnému
dokončení stavby.
Pevně věřím, že s novou požární zbrojnicí se také v Dačicích obnoví požární sport
a zájem dětí o tuto záslužnou činnost.
Jiří Baštář,
místostarosta
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/radnice/samosprava

Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání konaném 10. 4. 2017 mimo jiné:
• schválilo realizaci investiční akce s názvem „Každý má právo na vzdělání Mateřská škola Za Lávkami“ s termínem realizace od srpna 2017 do srpna
2018 s plánovanými celkovými náklady
56.553.623,00 Kč a následně schválilo přijetí dotace na tuto akci z Integrovaného regionálního operačního
programu ve výši 49.816.962,90 Kč,
• přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR na
realizaci stavby hasičské zbrojnice pro
SDH Dačice v celkové výši 4.500.000 Kč
a přijetí dotace z grantu Jihočeského kraje na tuto akci ve výši 3.000.000 Kč,
• schválilo rozpočtové opatření č. 9/2017
v těchto objemech: příjmy 7.500.002,90
Kč, výdaje 20.402.361,00 Kč, financování
12.902.358,10 Kč,
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v celkové
výši 209.000,00 Kč na obnovu čtyř kulturních památek (měšťanský dům čp.
42/I; měšťanský dům čp. 44/I, měšťanský
dům čp. 12/I a klášter bosých karmelitek),
• schválilo prodej pozemku v lokalitě
Za Školou pro stavbu rodinného domu
p. č. 2945/21 o výměře 848 m2 za kupní
cenu 754.720,00 Kč,
• schválilo koupi pozemků v lokalitě
Za Školou o celkové výměře 4 560 m2
za kupní cenu 1.915.200,00 Kč; pozemky
jsou strategické pro vytvoření dalších
parcel pro stavbu rodinných domů,
jelikož se v této době jeví tato lokalita pro
tento účel jako nejefektivnější,
• schválilo koupi lesních pozemků v k. ú.
Hradišťko o celkové výměře 21 900 m2 za
kupní cenu 259.410,00 Kč.
Rada města na své 71. schůzi konané
22. 3. 2017 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 7/2017
v těchto objemech: příjmy 3.230.079,00
Kč, výdaje 3.219.079,00 Kč, financování
-11.000,00 Kč,
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nivy
v Dačicích, a to pozemků v k. ú. Dačice,
p. č. 2271/105 a 2271/185,
• schválila vyúčtování nákladů a výnosů
provozování veřejné kanalizace za rok
2016 předložené společností ČEVAK a. s.,
• udělila souhlas s přijetím finančních
darů v celkové výši 14.000,00 Kč od
dárců obec Peč, Budeč, Horní Slatina
a Kostelní Vydří, které jsou určeny na
nákup a zpracování knižních fondů pro
obecní knihovny,
• schválila poskytnutí mimořádného
peněžního daru ve výši 1.000,00 Kč

pro SH ČMS – SDH Dačice na zajištění
přátelského
setkání
složek
integrovaného záchranného systému v Dačicích,
• schválila výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum
a galerie Dačice za rok 2016 (zisk ve výši
99.596,97 Kč) a vzala se souhlasem na
vědomí výhled činnosti muzea a galerie
na rok 2017,
• schválila výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna
Dačice za rok 2016 (zisk ve výši 68.638,86
Kč) a vzala se souhlasem na vědomí
výhled činnosti knihovny pro rok 2017.
Rada města na své 72. schůzi konané
5. 4. 2017 mimo jiné:
• schválila Plán odpadového hospodářství
města Dačice na období 2017 - 2021,
• vzala na vědomí informační zprávu o vývoji odpadového hospodářství města
v roce 2016,
• schválila rozpočtové opatření č. 8/2017
v těchto objemech: příjmy 166.361,00
Kč, výdaje 116.500,00 Kč, financování
-49.861,00 Kč,
• schválila zápis do kroniky města Dačice
a do kronik místních částí Borek, Bílkov,
D. Němčice, Hradišťko, Hostkovice, Chlumec, M. Pěčín, V. Pěčín a Toužín za rok
2016,
• schválila poskytnutí věcného daru pro
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bílkov, Dačice, Chlumec a Rybářský spolek
Hradišťko, z. s. za významnou pomoc
při evidenci chovů ptactva v souvislosti
s výskytem nebezpečné nákazy vysoce
patogenní aviární influenzy na území
města Dačice v celkové ceně 4.900,00 Kč.
Rada města na své 73. schůzi konané
18. 4. 2017 mimo jiné:
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Každý má právo na vzdělání
– Mateřská škola Za Lávkami“ včetně
předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila uzavření dohody se Státním
zemědělským intervenčním fondem
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR ve výši 347.270 Kč na realizaci
akce „Naučný okruh pro děti v Kázku“,
• schválila přijetí nadačního příspěvku
z Nadace ČEZ na realizaci akce „Bezbariérový výtah pro ZŠ Dačice, Boženy
Němcové 213“ ve výši 400.000,00 Kč,
• schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem
„Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH
Dačice“ a uzavření smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem společností STAVING, Studená, spol. s r.o. s nabídkovou
cenou 12.238.066,54 Kč bez DPH a termínem dokončení do 16. 11. 2017.

www.dacice.cz

Mimořádná
nabídka
pro občany:

Město Dačice
si vás dovoluje pozvat k účasti

na pietním aktu
při příležitosti 72. výročí
ukončení 2. světové války
konaném pod záštitou místopředsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ing. Jana Bartoška

v neděli 7. května v 16:30 h
v Kancnýřově sadu
na Palackého náměstí v Dačicích
Program:
• 16:30 h - uctění památky padlých občanů
v I. a II. světové válce u pomníku obětem válek
• 16:50 h - požehnání pomníku obětem válek,
ukončení pietního aktu
• 17:00 h - ukázka současné bojové techniky
a zbraní a moderní hasičské techniky
na Palackého náměstí

Zájezd do partnerského města
Urtenen-Schönbühl ve Švýcarsku
16. - 20. 8. 2017
ve spolupráci s městem Urteren-Schönbühl a městem Dačice
• Odjezd 16. 8. 2017 (středa) ráno z Dačic – předpokládaný příjezd
na místo odpoledne kolem páté hodiny, následuje ubytování
a společná večeře v městské restauraci
• 17. 8. výlet do Bernského pohoří na Kleine Scheidegg (vysokohorský průsmyk) a jednoduchá pěší tůra, při návratu společná
večeře v restauraci Lido u jezera v Interlakenu
• 18. 8. dopoledne krátký výlet na elektrokolech a následuje
návštěva sýrárny v Emmentalu; odpoledne účast na závěrečné
slavnosti v Urtenen-Schönbühlu na Hornusserfestu (sportovní
hry – více info na http://www.hornusserfeste2017.ch) s večeří
• 19. 8. dopoledne výlet do Bernu, krátká prohlídka historického
města a odpoledne volno (čas na nákupy dárků, procházka
po městě nebo návštěva festivalu), večer společná večeře se
zástupci města
• 20. 8. po snídani odjezd zpět do Dačic, návrat je naplánován
v odpoledních hodinách
Předpokládaná cena: 8.000 Kč (plus kapesné)
V ceně je zahrnuta doprava mikrobusem, dále ubytování ve
dvoulůžkových pokojích se snídaní, uvítací večeře v den příjezdu,
výlet na Kleine Scheidegg s večeří, výlet na elektrokolech, návštěva
sýrárny v Emmentalu, večeře na Hornusserfestu a společná
závěrečná večeře s představiteli města Urtenen-Schönbühl.
Kontaktní osoba: Kateřina Marková,
tel. 384 401 224, podatelna@dacice.cz

Malý zájem o politiku mezi mladými?
V Dačicích nenaříkají na to, že mladí nemají zájem o politiku, ale snaží se je zatáhnout přímo do politického dění ve městě.
A tak pořádají kulaté stoly mladých, setkání školních parlamentů a také dnes už tradiční mladá zastupitelstva. To vše pod
hlavičkou Zdravého města Dačice a MA21.

Tentokrát si studenti Středního odborného učiliště zemědělského a služeb
formou simulační hry vyzkoušeli roli
zastupitelů. Zastupiteli se stali zhruba
na dvě hodiny a mohli tak nasát atmosféru opravdového zasedání zastupitelstva
města. Před samotným jednáním provedl
starosta Karel Macků krátkou prezentaci
o fungování orgánů města a dále navázal
srozumitelnou formou vysvětlením pro-

cedurálních kroků zasedání, které si
musí každý zastupitel osvojit, aby mohl
zodpovědně rozhodovat.
Studenti obdrželi s předstihem zkrácený
program ze skutečného jednání zastupitelstva spolu s podklady pro jednotlivé body.
Ze svého středu si zvolili dvacet zástupců,
kteří se zhostili role radních a zastupitelů.
Rozdělili si také funkci návrhové komise
a ověřovatelů zápisu. Zbývajícím jedena-

dvacátým zastupitelem byl starosta Ing.
Karel Macků, který celé zasedání řídil.
V rámci programu se mladí zastupitelé
zabývali třinácti body, mezi nimiž byla
koupě lesních pozemků, prodej pozemku
pro stavbu rodinného domu v lokalitě Za
Školou, dotace na stavbu hasičárny pro
SDH a rozpočtové opatření.
„Byl jsem velice spokojen s tím, jak se
studenti ujali svých rolí. Do hlasování se zapojili s vervou a při závěrečné diskuzi jsem
odpovídal na témata, která jsou v poslední
době v Dačicích aktuální, a to ke kruhovému objezdu, revitalizaci Kancnýřova sadu
a k výstavbě cyklostezek. Mohu konstatovat, že se zasedání mladého zastupitelstva
města Dačice opět vydařilo“, uzavřel starosta města Karel Macků.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města
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Centrum společných služeb
Mikroregionu Dačicko

Mobilní svoz odpadů
27. května

Již v některých minulých číslech Dačického zpravodaje byla zveřejněna informace o zřízení tzv. Centra společných služeb Mikroregionu Dačicko (dále jen „centrum“). Činnost centra pokrývá celé území mikroregionu, mezi jeho hlavní služby
patří dotační poradenství zástupcům obcí mikroregionu, dále příprava veřejných
zakázek malého rozsahu a neméně důležitou oblastí činnosti centra je poradenství pro občany z řad veřejnosti v případně potřeby konzultace při jednání se státní
správou a samosprávou.

Firma FCC Dačice, s.r.o. provede v sobotu
27. května 2017 mobilní svoz nebezpečných
odpadů, objemného odpadu a bioodpadů.
Sběrné vozy budou přistaveny na místa obvyklá (zpravidla se jedná o bývalá
stanoviště velkoobjemových kontejnerů).
Při předávání odpadů se řiďte pokyny
pracovníků svozové společnosti.
Děkujeme za pochopení.

V předešlých číslech Dačického zpravodaje jsme vám
průběžně poskytovali informace jak z oblasti školství
(seznam školských zařízení v listopadovém
čísle 2016), tak kulturních zařízení (seznam byl publikován v únoru tohoto roku),
posledním zveřejněným seznamem, který
byl vytvořen na žádost samotných občanů,
byl seznam zdravotnických zařízení. Tento
seznam byl zveřejněn v únorovém čísle
Dačického zpravodaje. Do této mozaiky
poskytovaných informací nyní doplňujeme
seznam sociálních poskytovatelů, a to
využitím materiálů, které byly zpracovány
v rámci Komunitního plánu sociálních
služeb ORP Dačice. Tyto materiály jsou
k dispozici na www stránkách města Dačice
– záložka Komunitní plán v levém menu,
podzáložka Dokumenty a odkazy (www.
dacice.cz/mesto-3/komunitni-plan/dokumenty-a-odkazy/). V této složce se nachází
mj. Katalog poskytovatelů sociálních a do-

provodných služeb na Dačicku 2015, ve
kterém jsou uvedeny informace o sociálních službách vč. telefonních kontaktů pro
případ krizových situací. V katalogu jsou
rovněž zveřejněny informace o sociálních
službách dostupných na Dačicku. V neposlední řadě jsou zde uvedeny údaje o místních doprovodných službách a úřadech.
Tento katalog bude ke stažení rovněž na
www stránkách Mikroregionu Dačicko
(www.m-dacicko.cz), zároveň je v listinné
podobě k dispozici na Infocentru Dačice.
Centrum samotné sídlí na adrese Palackého náměstí 2/I, Dačice – budova MěÚ
Dačice, kancelář Podatelny MěÚ, tel. 384
401 283. Aktivity centra je možné sledovat
na jeho www stránkách (www.m-dacicko.
cz/centrum-spolecnych-sluzeb/), případně
na Facebooku prostřednictvím účtu Mikroregionu Dačicko.
Martin Šťastný, manažer centra
Jana Štěpánová, specialista pro rozvoj
mikroregionu

Dačické vlajkování II jde do finále
Druhý ročník fotografické soutěže Vyfoťte se s vlajkou města aneb Dačické vlajkování se pomalu blíží ke svému závěru. Fotografie s dačickou vlajkou pořízené na
cestách doma i v zahraničí je možné zasílat na odbor kultury a cestovního ruchu
do 30. června.
Tentokrát soutěžíme zvlášť v kategorii
Tuzemsko a v kategorii Zahraničí. Fotografie se přihlašují do soutěže prostřednictvím
online formuláře na městském webu nebo
odesláním na e-mail kultura@dacice.cz.
O vítězích v obou kategoriích rozhodne
výhradně počet označení „To se mi líbí“ na
facebookové stránce města Dačice.
Pokud se ještě chcete zapojit do soutěže

a nemáte zrovna k dispozici dačickou vlajku, přijďte na naše infocentrum, kde vám ji
rádi na vratnou kauci zapůjčíme.
Kompletní pravidla soutěže a přehled
soutěžních fotografií jsou k dispozici na Infocentru Dačice a na webu města www.dacice.
cz/mesto-3/dacicke-vlajkovani-II-rocnik.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Bílkov

8:00 - 8:30 h

Malý Pěčín

8:35 - 8:50 h

Velký Pěčín

9:00 - 9:20 h

Prostřední Vydří

10:45 - 11:00 h

Červený Vrch

11:10 - 11:20 h

Na Nivách

11:25 - 11:35 h

Toužín

11:40 - 11:50 h

Bratrská

11:55 - 12:05 h

Berky z Dubé

12:10 - 12:20 h

Vápovská

12:25 - 12:45 h

Borek

12:50 - 13:00 h

Dolní Němčice

8:00 - 8:40 h

Lipolec

8:50 - 9:20 h

Hostkovice

9:25 - 9:35 h

Havlíčkovo nám.

9:45 - 10:00 h

Dlouhá

10:05 - 10:20 h

Na Vyhlídce

10:25 - 10:40 h

Mládežnická

10:45 - 11:00 h

Antonínská

11:05 - 11:20 h

Jemnická

11:25 - 11:40 h

Hradišťko

11:45 - 12:00 h

Chlumec

12:05 - 12:20 h

Odbor správy budov sídlí
na nové adrese

Upozorňujeme, že od středy 19. 4. 2017
sídlí odbor správy budov v nových prostorách na adrese Palackého náměstí 2/I,
první patro - od schodů vpravo (bývalý
katastr).
Martina Bénová, vedoucí odboru

Dačické odpady v roce 2016
Rada města Dačice vzala na vědomí na svém 72. zasedání, které proběhlo 5. dubna 2017, informační zprávu o vývoji odpadového hospodářství města Dačice v roce 2016.
Jak přiblížil starosta města Karel Macků: „V roce 2016
došlo k navýšení množství
odpadů předaných občany
do městského systému pro
nakládání s komunálním odpadem. Nevytříděný odpad
se na tomto nárůstu podílel pouze částečně, výrazně vyšší podíl připadá na vytřídě-
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né, dále využitelné odpady. Za zmínku také
určitě stojí klesající tendence u produkce
skládkovatelných odpadů a tendence naopak stoupající u produkce odpadů využitelných. Například v roce 2016 tvořil tříděný
odpad 33 % z celkového množství odpadu.
Zajímavé také je, že za uplynulých pět let se
nám ve městě podařilo zvýšit podíl tříděného odpadu o téměř 20 %.“

Dále starosta doplnil, že celkové příjmy
města v oblasti odpadového hospodářství činily v roce 2016 5.225.808 Kč, výdaje
potom 5.581.002 Kč. Město Dačice tedy
dotovalo oblast svého odpadového hospodářství částkou 355.194 Kč, což představuje
v přepočtu zhruba 47 korun na jednoho
poplatníka.
Monika Hlavová, útvar tajemníka

www.dacice.cz
Služby sociální prevence – sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Vliv užívání pervitinu
na organismus člověka

Další díl série představující služby sociální prevence se
tentokrát zaměří na sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi.

Dnes si něco povíme o droze zvané PERVITIN a o tom, jak
působí na chování člověka a celkově na jeho organismus.
Pervitin je českým označením pro krystalický metamfetamin, patří mezi tzv. stimulancia, budivé aminy, nebo psychostimulancia, což jsou látky s budivým efektem na centrální
nervový systém. Právě pervitin (metamfetamin, metylamfetamin, MA, desoxyefedrin) je jejich nejznámějším zástupcem, ale patří sem také např. kokain, extáze. Pervitin je mezi
uživateli nazýván různě – péčko, piko, perník, peří, párno,
čeko, speed.

Jde o sociální služby poskytované převážně terénní (případně
ambulantní) formou rodinám s dětmi, kde je vývoj dětí ohrožen
dlouhodobou krizovou sociální situací, kterou rodiče nedokáží překonat vlastními silami. Sociální služba se poskytuje také rodinám,
kde existují další rizika ohrožující vývoj dětí.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zajišťují tyto
základní činnosti:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
V Jihočeském kraji působí celkem 12 poskytovatelů této sociální služby (někteří působí ve více městech). Pro místní rodiny
jsou nejdostupnější:
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Pravdova 837,
377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 731 604 554, www.jindrichuvhradec.charita.cz
• Pomoc rodinám, z.s. - Nová 385, 378 62 Kunžak, tel.: 606 834 430,
e-mail: pomocrodinam@hotmail.com
Další poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi působí v Táboře, Milevsku, Českém Krumlově, Českých Budějovicích, Písku, Vimperku, Prachaticích, Strakonicích a Českých
Velenicích.
V Kraji Vysočina působí 8 poskytovatelů dané sociální služby
(někteří působí ve více městech). Pro rodiny z Dačicka jsou
nejdostupnější:
• Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. - Chlumova 1436/3, 586 01 Jihlava 1, tel.: 736 529 346, web: www.centrumrodin.cz.
• Klubíčko Jihlava - Joštova 3/3, 586 01 Jihlava, tel.: 567 563 683,
web: http://www.jihlava.charita.cz.
• Sociální asistence a poradenství a Program Pět P - Mládežnická
229, Nové Dvory, 674 01 Třebíč nebo Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice, tel.: 775 725 601, 775 725 655, www.stred.info.
Článek poskytuje pouze základní informace o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Pro bližší informace se můžete
obrátit přímo na konkrétní poskytovatele, nebo na sociální pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I –
kanceláře č. 209 Mgr. Lada Matějková a 210 Mgr. Irena Vašíčková,
kde poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle představíme
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme, že k 30. 3. 2017 byla z provozních důvodů ukončena činnost Občanské poradny v Dačicích.

Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky
Urbanové v měsíci květnu 2017 budou dne
12. 5. 2017 a 26. 5. 2017.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice,
Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou,
od 8:00 do 14:00 h.

Poprvé byl pervitin připraven v Japonsku v roce 1887. Masově
byl pak použit ve II. světové válce jako povzbuzující prostředek
např. pro osazenstvo letadel a tanků, tedy pro jejich vyšší výkon,
pro zvýšení odvahy, rychlosti, zběsilosti vojáků.
V dnešní době je pervitin zneužíván jako vcelku snadno připravitelná pouliční droga, která stimuluje centrální nervovou soustavu
člověka. V čisté podobě má formu bílého krystalického prášku, bez
zápachu a hořké chuti. V ČR je ke koupi většinou různě zabarvený
prášek, neboť obsahuje ještě zbytky látek používaných při domácí
výrobě – při „varu“. Podstatou výroby pervitinu je efedrin, dále se
k výrobě používá louh, červený fosfor, vařič by měl mít alespoň základní znalosti na úrovni chemické průmyslovky, protože nedokonalým „varem“ může vše skončit ve fázi meziproduktu, což zvyšuje
riziko pro uživatele.
Pervitin velmi dobře potlačuje únavu, potřebu spánku, zrychluje psychomotorické tempo, dalším účinkem je až extrémní euforie
a zvýšená sebedůvěra. Člověk pod vlivem této látky nepociťuje
hlad, myšlení i pohyby jsou zrychlené, překotné. Když je potom
uživatel na „dojezdu“, tedy v době, kdy už účinek pomine, tak je
podrážděný, agresivní, ospalý, psychicky roztěkaný, musí se z toho
všeho pořádně vyspat, najíst se. Mnoho lidí, kteří berou pervitin,
ho užívají jen o víkendech. Myslí si, že nejsou na něm závislí, ale
toto schéma závislosti je naprosto typické pro užívání pervitinu.
Na pervitin vzniká psychická závislost – uživatel přímo baží po
intoxikaci, vyhledává často prostředí a lidi, kteří berou. Člověk je
rozhozený, není schopen podstoupit běžný režim – jako je jít do
školy, do práce apod. U dlouhodobějších uživatelů se objevují většinou psychické problémy, uživatel se stává podezřívavým až paranoidním. Může se u nich rozvinout toxická psychóza, v horším pak
klinická psychóza (schizofrenie apod.), tělesně to není také žádná
sláva, uživatelé bývají chorobně vyhublí, a proto je tato droga oblíbená např. u adolescentních dívek. Při dlouhodobém užívání se
může rozvíjet toxická psychóza ve formě paranoidně-halucinatorního syndromu, tzv. „stíha“.
Pervitin se dá šňupat, kouřit v alobalu, v cigaretě, je snadno rozpustitelný ve vodě, a proto je aplikován nitrožilně. Gram pervitinu
stojí asi 1000 Kč, je možné ho koupit i za 100 Kč, nebo celý gram,
od velikosti dávky, která se pohybuje od 50 do 250 mg, se také odvíjí intenzita a délka prožitku. Je dobře dostupný všude tam, kde
se předpokládá jeho užívání – techno party, diskotéky. Tak, jak je
pervitin rychlý svými účinky, tak i rychle mizí z organismu – testy
z krve a moče ho odhalí jen 2 – 3 dny po užití.
Užívání této drogy vytváří falešný pocit štěstí, pohodlí, drogového opojení s charakteristickým pocitem jistoty, hyperaktivity, zvýšené energie a účinky trvají 6 až 8 hodin, ale také 24 hodin. První
zážitek z ní může zahrnovat pocit slasti, ale ničivé účinky pervitinu
působí již od samého začátku užívání. Jde v podstatě o jed, který
nejprve působí jako stimulant, ale později začne systematicky tělo
ničit. Účinek pervitinu bývá velmi silný a celá řada uživatelů se zmiňuje o tom, že byli polapeni a stali se závislými od prvního užití této
nebezpečné drogy.
Dagmar Čermáková,
kurátorka pro děti a mládež
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Organizační změny v MŠ Dačice
Určitě většina rodičů předškolních dětí zaznamenala zprávu o poskytnutí dotace na rekonstrukci mateřské školy Za Lávkami. Cesta k její realizaci byla poměrně dlouhá a náročná. Je na místě poděkovat vedení města a odboru dotací a investic za
vynaloženou energii a profesionalitu.
Protože jsme všichni věřili ve zdárný konec, současně s celou
škálou administrace potřebnou pro získání finančních prostředků,
hledalo vedení mateřské školy společně se zástupci města vhodné prostory pro náhradní umístění dětí. Vytipované objekty byly
po konzultaci s pracovníky hygienické stanice shledány jako nevhodné a pro případné potřeby předškolního vzdělávání by byla
jejich přestavba velice finančně náročná. Nejlepším řešením v této
situaci se ukázalo dočasné navýšení kapacity ostatních pracovišť
MŠ Dačice. Tato varianta vyžaduje povolení výjimky z počtu dětí,
kterou uděluje zřizovatel školy, a povolení výjimky z platných hygienických norem od krajské hygienické stanice.
Z předběžných jednání byla zvolena následující varianta. V původně jednotřídní MŠ Sokolská vzniknou třídy dvě s celkovou kapacitou 36 dětí, tzn. navýšení počtu míst o 10. Prostorové možnosti MŠ
B. Němcové umožňují zřízení dalších tří tříd, s celkovou kapacitou 98
dětí z původního počtu 84. V MŠ Bratrská bude zvýšen počet dětí
ze 75 na 84. Výjimka se dotkne i mateřských škol v Bílkově a Dolních
Němčicích. Na obou pracovištích se navýší počet dětí na 28.
Prvním krokem k uskutečnění časového harmonogramu potřebného k realizaci výstavby nové mateřské školy bylo řešení přestupů
dětí z MŠ Za Lávkami na ostatní pracoviště MŠ Dačice. V pondělí
3. dubna 2017 se uskutečnila za účasti vedení města schůzka pro
zákonné zástupce dětí navštěvujících MŠ Za Lávkami. Starosta města, Ing. Karel Macků, seznámil přítomné rodiče s aktuální situací
připravované dotace na výstavbu nové mateřské školy Za Lávkami
a časovým harmonogramem prací. Ředitelka školy nastínila rodičům
možnosti přestupů dětí. Před samotnou schůzkou proběhl předběžvizualizace nové mateřské školy Za Lávkami
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ný průzkum, ve kterém si rodiče volili náhradní pracoviště MŠ.
Pro umístění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami byla
zvolena jako nejvhodnější školka v ulici Sokolská. Dispoziční řešení
totiž umožňuje vytvoření heterogenních tříd s nižším počtem dětí.
S integrovanými dětmi sem přestoupí jejich sourozenci i současné učitelky a pedagogické asistentky. Všem žádostem o přestup
na toto pracoviště bylo vyhověno v plném rozsahu. Stejně tak
i žádostem o přestup do MŠ Boženy Němcové. Jiná situace nastala
u přestupů do MŠ Bratrská, kdy zájem rodičů převyšoval kapacitní
možnosti školy určené pro přestupy. Proto byla připravena varianta
losování o tato místa. Vzhledem k tomu, že na tomto pracovišti nevznikne žádná nová třída, pouze se zvýší počet vzdělávaných dětí,
nebude se měnit věkové složení tříd ani vzdělávací program školy.
Rodiče od vedení školy dostali příslib, že v nově vzniklých třídách
na pracovišti Boženy Němcové budou zachovány sourozenecké
a kamarádské vazby, děti budou pokračovat v původním vzdělávacím programu pod vedením stávajícího pedagogického personálu. Po těchto informacích se několik rodičů rozhodlo změnit svůj
původní záměr a umístit děti do MŠ Boženy Němcové. Vzhledem
k vysoké míře pochopení, tolerance a empatie ze strany rodičovské
veřejnosti se podařilo přemístit všechny děti, a to i bez připraveného losování.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou všem zainteresovaným
velice poděkovat za vstřícnost a spolupráci, bez které by se nepodařilo tak hladce udělat ten první, důležitý krok na cestě k nové,
moderní, tolik očekávané mateřské škole.
Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

www.dacice.cz

Je nutné reagovat na změny sociodemografických trendů
V rámci práce komise pro sociální politiku a rodinu při KDU-ČSL, jejímž jsem předsedou, se za poslední dva roky podařilo
hodně dobrého a významného. Legislativní návrhy by měly aktivně reagovat na aktuální změny sociodemografických trendů,
kterými společnost prochází.
Významnou podporou pracujících rodičů
je jistě zvýšení daňových slev na dítě – od
roku 2014 na druhé dítě o 6.000 Kč, na každé
další o 10.800 Kč. Žhavou novinkou je novela
zákona o státní sociální podpoře, která současně zvyšuje daňovou slevu na první dítě
o 150 Kč měsíčně (nyní 15.204 Kč). Zvyšuje
se také výše přídavků na dítě pro pracující
rodiče o 300 Kč na 800, 910 a 1.000 Kč podle věku dítěte. Zároveň se zvyšuje hranice
vzniku nároku na 2,7násobku životního minima. Prošlo také navýšení rodičovské pro dvojčata na 330.000 Kč
a možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku. Podpořili
jsme navýšení porodného, resp. od roku 2015 je vypláceno 13.000
Kč na první dítě a 10.000 na druhé dítě. Podmínkou nároku je ale
příjem rodiny maximálně do 2,7násobku životního minima rodiny.
Zásadní je pro pečující rodiny také navýšení příspěvku na péči

o 10 %, které jsme ve Sněmovně prosadili. Zároveň se otevřela
i možnost zahájení sociálního šetření pro příspěvek na péči také
v případě dlouhodobě hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízení. Podařilo se nám odstranit povinnost přezkumu soudu při příspěvku na motorové vozidlo u zdravotně postižených dětí do 18
let. Osobám se zdravotním postižením by měla pomoci i změna
zákona o dávkách pro OZP.
Došlo k opětovnému zavedení slevy na poplatníka pro pracující
důchodce. Senioři pobírající důchod také jistě ocenili jednorázový příspěvek 1200 Kč v únoru 2016 a změnou prošel i výhodnější
způsob výpočtu valorizace důchodů, což je aktuálně znovu diskutováno v PS PČR. Sněmovna momentálně projednává celou řadu
dalších legislativních úprav týkajících se rodiny a seniorů. Novelizací by měla projít legislativa týkající se dávek nemocenského pojištění, zákoník práce, mechanismus zálohovaného výživného, zákon
o sociálním bydlení atd.
Jan Bartošek

Hlava mi to nebere
Ten obrázek v různých obdobách zažívám stále častěji. Při vstupu do čekárny v nemocnici nebo obvodního lékaře, při cestování vlakem či autobusem, při návštěvě restaurace nebo kavárny, při čekání ve frontě na lístky na hokej, … Lidé kolem mě
zaujatě koukají do svého mobilu, vyřizují poštu, plánují schůzky, platí faktury, čtou zpravodajské servery, hrají hry, … a svět
kolem sebe příliš nevnímají.
Nevím, zda je to dobře nebo nikoliv, nechci to kritizovat, ostatně často se chovám
obdobně. Osobně si myslím, že nastane
doba, kdy nás mobily a jiná elektronická
zařízení přestanou fascinovat, ale nepostradatelnými služebníky již zůstanou. V našem
neúřednickém životě nám totiž šetří čas
a velmi usnadňují přístup k informacím.
Co mi ale v tomto kontextu hlava
skutečně nebere je současný dopad elektronizace v oblasti české veřejné správy. Na našich úřadech totiž
stále zažíváme situace, které jsou v totálním rozporu s obrovskými
možnostmi, které dnes elektronizace a internet přinášejí.
Je pro mě velmi zvláštní až nepochopitelné, že o vydání
občanského průkazu můžete požádat jen ve vybraných místech
České republiky, kterých není více než 250. Ještě více je zvláštní,
že pokud se na takový úřad vydáte (například na okrese Jihlava
jsou jimi pouze 2 městské úřady - v Jihlavě a v Telči), tak se musíte
nechat vyfotit přímo ve speciální kabince na úřadě. Tedy žádná
možnost dodat svoji fotografii v elektronické podobě atd. To ale

není všechno.
Naprostou absurditou potom je, že kdybyste se náhodou na
stejném úřadě ve stejném okamžiku ještě rozhodli, že si necháte
vyřídit nový řidičský průkaz, budou po Vás samozřejmě v jiné
kanceláři chtít nejen znovu vyplnit celou žádost, ale zároveň také
dodat svoji vlastní fotografii ve fyzické (materiální) podobě! Vaše
logická argumentace, že právě před několika minutami jste se
v jiné kanceláři téhož úřadu museli nechat vyfotit kvůli vystavení
nového občanského průkazu, vám nepomůže!
Tolik jenom jeden příklad za všechny. Když k tomu navíc
připočítáme fakt, že se u nás na úřadech prakticky všechno, co
máme v elektronické podobě, zároveň tiskne a uchovává v papírové
podobě, musím nakonec ty normální úředníky, se kterými se potkáváme na konci toho řetězce u těch pultů a přepážek, obdivovat.
Zároveň ale musím bohužel konstatovat, že pokud nenalezneme
v nejbližší době odvahu při zachování respektu ke všem těm, kteří
internet nepoužívají, ke skutečnému využití možností elektronického propojení a digitalizace ve veřejné správě, tak se v těch haldách papíru nakonec utopíme.
Miloš Vystrčil, senátor

Tajemník Konfederace židovských obcí
přednášel dačickým studentům
Židé v Čechách a na Moravě včera, dnes a zítra – to bylo téma přednášky, kterou žákům 8. a 9. tříd základních škol v Dačicích a studentům dačického gymnázia
přednesl na konci měsíce března JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Konfederace židovských obcí České republiky.
Přednášející přiblížil všem přítomným, kteří ve dvou skupinách zaplnili kino v KD Beseda,
za využití zajímavě zpracované prezentace základní milníky židovské historie a představil
žákům a studentům řadu významných osobností současného vědeckého, společenského
a kulturního života, hlásících se k židovským kořenům.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Zprávy ze ZŠ Dačice, B. Němcové
Zápis do 1. ročníku

V pátek 7. dubna jsme přivítali u zápisu do 1. ročníku 50 předškoláčků, z nichž bylo 49 zapsáno k povinné školní docházce. 1. září
2017 budeme otevírat dvě první třídy. Těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky v novém školním roce.
Bohumil Havlík
Večer s Andersenem v naší městské knihovně
Tak se tedy pěkně pohodlně posaďte a poslouchejte. Před dávnými a dávnými lety žil v Dánsku pán, který psal pohádky a příběhy pro děti i dospělé. A protože jeho dílo zaujalo mnoho lidí po
celém světě, stal se Hans Christian Andersen jedním z největších
světových pohádkářů. Na počest jeho narození se ve všech koutech světa pořádá Noc s Andersenem. Právě tento večer ožívají
pohádky a pohádkové bytosti. Také v malebné Městské knihovně
Dačice si paní Mgr. Zdeňka Chadimová a Štěpánka Krebsová připravily spoustu her, činností, vyprávění, čtení, opékání buřtů a …
poslouchejte, jak to bylo dál.
V pátek 31. března se druháčci sešli v 18:00 hodin v knihovně.
Po uvítání a vysvětlení celé akce jsme si poslechli pohádku Ošklivé káčátko. Potom jsme se rozdělili do družstev a vydali se hledat
obálky s úkoly. Za jejich splnění jsme dostali části řešení, kudy se
dostat k pokladu. Nejprve jsme se však posilnili, opekli si buřty,
snědli koláče i svačinky. Co se ale nestalo potom. Přijel vzácný host
– cestovatel, badatel a vědec Jan, který studoval život Andersenův,
povídal si s námi o spisovateli a také přečetl pohádku – Pasáček
vepřů, ze které vyplynulo ponaučení - kdo vybírá, ten přebere. Teprve potom došlo na složení rébusu. Kudy tedy k pokladu? Sledujte
cestu se světýlky… Setmělo se, Večernice jasně svítila. Bylo nadevše jasné, že venku jsou strašidla a my máme strach. Těžko říci, co
si v Dačicích mysleli, protože cestou za pokladem jsme dost křičeli.
Světýlka nás zavedla do sklepení zámku, naše situace se však nezlepšila. Zde stál hrozný strážce pokladů a hned přišel ještě jeden.
Nakonec všechno dobře dopadlo a my se i s pokladem šťastně
vrátili zpět. Ještě jsme od knihovny dostali dary, časopisy Čtyřlístku
(Fifinka, Myšpulín, Pinďa a Bobík byli maskoti celé akce) a také knihy
a další věcné dary.
Bylo, nebylo, kdo nevěří, ať za námi běží a my mu to všechno
budeme moc rádi vyprávět.
Velké poděkování patří paní Mgr. Zdeňce Chadimové a paní Štěpánce Krebsové, panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Ing.
Janu Bartoškovi, který věnoval svůj vzácný čas našim dětem, kastelánce Státního zámku Dačice paní Bc. Kristýně Dvořákové (také
jejím přátelům) a studentům gymnázia Lucii Polákové, Zdeňku Přibylovi, Miloši Procházkovi a Jitce Procházkové.
Jitka Procházková
Seminář pro žáky k projektu Tajný život města
Ve středu 5. dubna se naši žáci 2. stupně Vilém Haruda, Lukáš
Němec, Patrik Hrouda a Jakub Böhm zúčastnili motivačního semináře k projektu Tajný život města, do kterého se naše škola zapojila
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v letošním školním roce.
Seminář se uskutečnil ve Vzdělávacím centru Tereza v Praze
a skládal se ze dvou částí. V dopoledních hodinách se žáci seznámili
se samotným projektem, ale také s některými zajímavými ekologicky, botanicky či geograficky zaměřenými aplikacemi, které je možné stáhnout jak do z projektu zapůjčených tabletů, tak do vlastních
mobilů. Mezi nejzajímavější aplikace jistě patřili: GrowApp, ESERO:
Satelitní navigace, Globální problémy Země, Earth now, Stellarium,
GLOBE Observer, Weather Forecast, Sensor Kinetics.
V odpoledních hodinách se pak žáci věnovali procvičování jednotlivých badatelských kroků. Vymýšleli otázky, tvořili hypotézy,
plánovali postupy ověření jejich hypotéz a nakonec se vydali do
jarně rozkvetlého Letenského parku, kde bádali v terénu a následně také prezentovali své výsledky ostatním účastníkům semináře.
Z Prahy si tak žáci odvezli spoustu nových informací i zážitků.
Stanislava Dvořáková
Dačický datel 2017

Tak jako každý rok vyhlašujeme soutěž v psaní na klávesnici v disciplíně ZAV HOUBAŘ.
K účasti zveme žáky ZŠ a SŠ z Dačic a okolí.
Do soutěže není třeba se přihlašovat předem, výkony jednotlivých účastníků jsou automaticky generovány, pro sestavení výsledkové listiny je pak ale třeba zaslat kontaktní údaje (jméno,
příjmení, rok narození, bydliště, školu a telefon) na sko.krejcij@seznam.cz. Do předmětu uveďte prosím: DAČICKÝ DATEL 2017.
Soutěž končí 15. června 2017 ve 12:00 h.
Podrobnosti o hře najdete na www.zav.cz/clanek/80-zav-houbar.
Případné dotazy ráda zodpoví a na pěkné výsledky se těší Mgr.
Jitka Krejčí.
Blahopřejeme Patriku Javůrkovi k 3. místu v olympiádě z angličtiny
Každý rok v lednu na naší škole připravujeme olympiádu z anglického jazyka, kde mohou žáci 2. stupně změřit síly ve znalostech
angličtiny.
Žáci řeší úkoly z gramatiky, použití slovní zásoby, poslechu. Test
obsahuje také porozumění komunikační aktivitě a anglicky psanému textu. Nejlepší řešitel školního kola se pak účastní okresního
kola v Jindřichově Hradci, kde si vyzkouší také mluvení v anglickém
jazyce před porotou. Letos nám udělal radost Patrik Javůrek ze VII.
B, který ve své kategorii A1 skončil na třetím místě. Kategorii A2 reprezentoval Zdislav Páral z IX. B, který postoupil přes písemný test
a v mluveném kole obsadil dělené 7. až 8. místo.
Jana Váňová
Dráček
Logopedický kroužek pro prvňáčky navštěvuje celkem 9 dětí.
Hravou formou procvičujeme a upevňujeme jednotlivé hlásky.
Samozřejmostí jsou cvičení na rozhýbání jazyka a pusinky i práce
s dechem. Součástí prevence jsou i motorická cvičení a rozvoj slovní zásoby.
Jana Krátká
Velikonoční turnaj
Tak lze nazvat sportovní akci, která se konala v naší škole 12. dubna. Jako každý rok jsme uspořádali pro žáky 3. – 5. ročníků turnaj
v přehazované a kopané.
Z naší školy byla v každé skupině 4 družstva a jako hosté byli přivítáni žáci z Budíškovic a Starého Hobzí. Turnaj proběhl ve sportovním duchu, žáci hráli s vysokým nasazením. Jako rozhodčí kopané
byli přizváni naši bývalí žáci Ondřej Svoboda a Richard Máša. Akce
byla úspěšná, děti si zasoutěžily a odcházely spokojené. Všichni
obdrželi na závěr velikonoční vajíčko, družstva pak diplom a ti na
stupních vítězů i sladkou odměnu.
Marie Urbánková
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Co je nového na Základní škole Komenského
Zápis v novém termínu

odměnou. Celý týden zakončily závody ve slalomu a běhu na
lyžích. Shrnuto - hory si prostě užili naplno a vrátili se celí.
Chlapci vyhráli krajské kolo v silovém čtyřboji
V pondělí 27. března se uskutečnilo krajské kolo v silovém čtyřboji
žáků 2. stupně. Protože máme kondiční posilování i jako zájmový
útvar, rozhodli jsme se, že naši chlapci poměří síly s konkurencí.
Byla to pro nás první účast, a tak jsme byli hodně natěšeni. Chlapci předvedli úžasné výkony. Výsledkem bylo celkové první místo
v kategorii družstev v rámci celého kraje. Ještě senzačnější ovšem
bylo první místo v kategorii jednotlivců, kde T. Hlava vyhrál naprosto suverénním způsobem soutěž jednotlivců a konkurenty porazil
rozdílem třídy. Všem chlapcům blahopřejeme!

V pátek 7. dubna proběhl zápis nových školáčků do naší školy.
Letošní zápis do 1. ročníku s názvem „Do školy se sovou Amoskou“
probíhal tradičně v budově ZŠ v Bratrské. Budoucí školáci nám
ukázali, co všechno už se naučili: recitovali, zpívali, počítali, kreslili,
rozlišovali barvy, geometrické tvary, předváděli zručnost při navlékání korálků, házení kostkou... Také se seznámili s interaktivní
tabulí. Na závěr všichni obdrželi mimo jiné dáreček vlastnoručně
vyrobený starším „spolužákem“ naší školy. Všichni byli moc šikovní,
v září se budeme těšit na viděnou! Ještě připomínáme možnost
zapojení do projektu Školáčci, praxí ověřených přípravných setkání s dětmi a jejich rodiči v prostoru učeben v Bratrské. „Kdo je
připraven, není překvapen!“ Začínáme 20. dubna.
Den otevřených dveří a Jarní dílna
Ve čtvrtek 30. března proběhla v Bratrské akce „Den otevřených

dveří a Jarní dílna“. Nejenom předškoláci se přišli podívat s rodiči
na prostory školy, pomůcky, techniku, nasát pohodovou atmosféru
naší školy. Vyzkoušeli si některé činnosti, které je zanedlouho čekají.
Na Jarní dílně si děti a rodiče mohli společně vyrobit jarní dekoraci,
ozdobit perníček či vajíčko, uplést pomlázku... Zároveň si všichni
užili krásného počasí během venkovních aktivit. Odpoledne bylo
velice příjemně stráveným společným časem.
Sedmáci na horách
Letos si opravdu parádně zalyžovali. Od 18. do 25. března
proběhl lyžařský kurz sedmých tříd na horské chatě Sedmidolí ve
Špindlerově Mlýně. Program byl nabitý. Kromě výcviku na sjezdových a běžeckých lyžích měli žáci možnost vyzkoušet a osvojit
si základy jízdy na snowboardu. Na konci každého dne nechyběl
večerní program, jehož náplní byly společenské hry, soutěže,
originální vystoupení žáků a nechyběla ani odborná přednáška.
Nutností byl samozřejmě i odpočinkový den, který začal hrami
na sněhu a skončil výšlapem na Moravskou boudu se sladkou

Prevence rizikového chování
Velmi přínosné bylo pro žáky 7. tříd březnové setkání se
dvěma pedagogy a dvěma dětmi z Dětského domova se školou,
střediskem výchovné péče a základní školou, Jihlava.
Do tohoto domova jsou umisťovány děti (dívky i chlapci) plnící
povinnou školní docházku s diagnostikovanou poruchou chování,
kterým byla: nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova,
uloženo předběžné opatření, nebo jsou zde dobrovolně. Cílem
je náhradní rodinná výchova, reedukace dětí v náhradní rodinné
péči a následně jejich úspěšná integrace do standardní společnosti
a zajištění povinné školní docházky nebo přípravy na budoucí
povolání. Mgr. Floriánová a Mgr. Honzárek se svými svěřenci pro
naše žáky zajistili besedu velmi zajímavou. Zkušení praktici vychází při svých aktivitách z faktu, že informace sdělované dětem
prostřednictvím jejich vrstevníků jsou pro ně přijatelnější, než
mentorování dospělých. Děkujeme.
Výstava o lidském těle v Praze
Víte, že dětské kosti rostou rychleji na jaře? Víte, že rychlost kýchnutí je 161 km za hodinu? Víte, že z množství železa v lidském těle
by se dal vyrobit jeden hřebík? Žáci 8. a 9. ročníku navštívili opravdu netradiční výstavu o lidském těle. Na vypreparovaných tělech
čínských dobrovolníků mohli do detailů prozkoumat anatomii lidského těla. Komentovaná prohlídka je seznámila s funkcí všech lidských orgánů. Zajímavá byla také část expozice, která se zabývala
vývojem lidského plodu. Podrobnosti s odkazem na našem novém
webu www.zsdacice.eu.
Mluvit, mluvit, mluvit in English
Intenzivně pracujeme na jazykových komunikačních dovednostech našich žáků. V týdnu od 3. do 7. dubna naši školu navštívili
dva rodilí mluvčí z Anglie, Rob a Mary. Již podruhé v tomto školním
roce se uskutečnil konverzační týden s rodilými mluvčími, kterého
se opět zúčastnilo 60 žáků pátých až devátých ročníků, rozdělených
do čtyř skupin. Každý den tak měli možnost 3 hodiny trénovat své
jazykové dovednosti, ztratit ostych z mluvení v anglickém jazyce
a ještě užít spoustu zábavy.
A Plesk nakonec
Ahoj! „My jsme parlament vaší školy. Připravujeme pro Vás různé
akce, sbírky a plánujeme do budoucna. Na měsíc duben jsme si
pro Vás nachystali první vydání školního časopisu Plesk. V tomto
časopise pro Vás budou přichystány samé zajímavé věci“. Tak zní
první slova členů našeho školního parlamentu ve školním časopise
Plesk. Určitě stojí za přečtení, tak neváhejte a stahujte na www.zsdacice.eu.
Eva Macků, ředitelka školy

14. ročník

PROCHÁZKY POHÁDKOU
proběhne v sobotu 27. května
od 14:00 h v zámeckém parku
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Vynikající výsledky našich studentů v krajských kolech
předmětových olympiád
• Štěpán Burda ovládl již počtvrté krajské kolo zeměpisné
olympiády a letos poprvé zvítězil i v krajském kole olympiády
v ruském jazyce. V obou soutěžích postoupil do celostátního
kola.
• Do celostátního kola postoupil z krajského kola matematické
olympiády také Václav Steinhauser, podrobné informace o krajském kole matematické olympiády jsme Vám přinesli již v minulém čísle zpravodaje.
• V krajském kole zeměpisné olympiády nás dále zastupovala Saša
Palánová z tercie. Jejím cílem bylo stát se úspěšným řešitelem.
A to se jí povedlo!! Dominik Novák z primy se prezentoval v kraji
poprvé a už postup do kraje je jeho velký úspěch. Získal určitě
cenné zkušenosti, které využije v příštích letech.
• V krajském kole chemické olympiády nás reprezentoval žák
kvarty Jan Klivan. Obsadil 8. místo z 27 soutěžících z celého kraje
a stal se úspěšným řešitelem.
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu.
Milan Točík

junioři a senioři. V obou kategoriích byl shodný počet 138 týmů.
Dačice vyslaly do boje Václava Steinhausera (G3), Vojtěcha Nováka
(G3), Kristýnu Poláčkovou (G3), Filipa Urbance (G3), a Radka Tesaře
(G3) v kategorii senior. Tým v kategorii junior utvořili Tomáš Drobil
(G2), Viktor Soukup (Sx), David Novák (G1), Daniel Jacobs (Kv)
a Jakub Čurda (Kv). Ve 120 minutách se naši studenti snažili probojovat přes záludné úlohy k nejlepšímu umístění.
Po namáhavém výkonu si pro nás organizátoři připravili vtipnou
přednášku profesora matematiky Lukáše Picka “Jak napálit matfyzáka” a poté se spustilo vyhlášení výsledků. Náš tým se v kategorii seniorů umístil v národním měřítku na krásném 25. místě
a v mezinárodním měřítku, což zahrnovalo 405 evropských
škol (Maďarsko, Polsko, Rakousko, Skotsko, …), uzmul 90. místo.
Junioři se statečně prali s každým příkladem a nakonec skončili na
127. místě.
Následně po vyhlášení jsme se přesunuli do pražského nákupního centra Palladium, kde jsme strávili poslední čas před
odjezdem domů. Za všechny zúčastněné bych chtěl poděkovat
paní učitelce Morávkové za podporu a organizaci soutěže a také
poblahopřát všem zúčastněným.
Radek Tesař (3. ročník)

Matematický klokan 2017
Mezi tradiční březnové akce na naší škole patří již po dlouhou
řadu let zapojení do mezinárodní soutěže Matematický klokan.
Nejinak tomu bylo v letošním roce, kdy se v pátek 17. března
soutěže v řešení zajímavých matematických úloh zúčastnilo
celkem 87 studentů a studentek, kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích. Na nižším stupni víceletého gymnázia (kategorie BENJAMÍN a KADET) soutěž proběhla jako součást vyučování matematiky. Starší studenti z vyššího stupně osmiletého gymnázia a z
gymnázia čtyřletého (kategorie JUNIOR a STUDENT) řešili soutěžní
úlohy 6. vyučovací hodinu s přesahem do odpoledne, neboť zde je
doba určená k práci 75 minut.
V rámci okresu Jindřichův Hradec se na předních místech umístili žáci naší školy. Jedná se zejména o obě kategorie „středoškolské“,
tedy o kategorii Junior, v níž na naší škole soutěžili žáci kvinty, sexty a 2. ročníku, a kategorii Student, kde řešili zajímavé úlohy žáci
septimy a oktávy osmiletého gymnázia a 3. a 4. ročníku čtyřletého
gymnázia.
V kategorii Junior změřilo své síly v okrese Jindřichův Hradec
celkem 82 soutěžících. Student kvinty naší školy Daniel Jacobs
mezi nimi obsadil třetí místo, Tomáš Drobil z 2. ročníku sedmé místo a Jakub Čurda z kvinty místo deváté.
V kategorii Student obsadili soutěžící z předmaturitních a maturitních tříd naší školy dokonce osm míst v první desítce! Celkem
v okrese v této kategorii soutěžilo 37 žáků. Vojtěch Novák z 3.
ročníku obsadil první místo, druhá příčka patří jeho spolužákovi
Vlastislavu Řezáčovi, na třetím místě je maturant Pavel Suchý z oktávy, čtvrtý je Filip Urbanec z 3. ročníku a pátý Radek Tesař, také z 3.
ročníku. Šestý je další maturant Leoš Hudínek ze 4. ročníku, devátý
Jiří Kubek z oktávy a desátá příčka patří Sabině Zamazalové ze 3.
ročníku.
Všem výše uvedeným žákům naší školy k dosaženému úspěchu
blahopřeji a děkuji jim za vzornou reprezentaci školy.
Aleš Morávek

Lyžařský kurz

10

Nejaktuálnější informace o škole najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

--- inzerce ---

MATEMATICKÝ NÁBOJ
V pátek 7. dubna 2017 naše škola vyslala pod vedením paní
učitelky Jany Morávkové dva týmy na mezinárodní matematickou soutěž Náboj. V brzkých ranních hodinách jsme vyrazili na
dlouhou a náročnou cestu do české metropole. V letošním roce se
soutěž přesunula do místností pražského výstaviště v Holešovicích.
Organizátoři nás opět uvítali odměnami v podobě malých dárků
a občerstvení.
Matematické klání se konalo v Praze a Opavě ve dvou kategoriích,

Ve dnech 18. – 25. 2. proběhl LVVZ 1. ročníku a kvinty (doplněný
žáky sexty a 2. ročníku) v Deštném v Orlických horách za doprovodu p. uč. Anety Švarcové, Jany Vackové-Hezinové, Vladimíra
Marečka a instruktora Petra Holana.

www.dacice.cz

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Soutěž ve zpěvu a recitaci

Jako každoročně se také
letos v jarním období konala tradiční soutěž ve zpěvu
a recitaci. Přihlásit se mohl
kdokoliv a sám zkusit, že
není vůbec jednoduché
vystoupit před spolužáky
a bez trémy podat dobrý
výkon. Všichni soutěžící
se zvládli s trémou poprat
a výkony byly vyrovnané.
Porota se zhostila nelehkého úkolu, vybrat nejlepší
zpěváky i recitátory. Na podrobné výsledky se můžete
podívat na stránkách školy www.zsdacice.net. Děkujeme všem
soutěžícím za jejich odvahu a ještě jednou blahopřejeme!
Velikonoce v naší škole
V letošním roce jsme opět ve škole přivítali velikonoční svátky
naším oblíbeným barevným dnem. Každý žák dostal za úkol vyrobit za pouhé tři dny výrobek s velikonoční tématikou a ve středu
před prázdninami si na sebe obléknout co nejvíce kusů svršků
v barvě, kterou si třída předem vylosovala. Všichni se zúčastnili,
nikdo nezapomněl. Při počítání kusů jsme zjistili, že celkem si do
školy přinesli žáci a učitelé dohromady 141 kusů soutěžních svršků
v určené barvě. Velikonoční výrobky se všem podařily a překvapily nápaditostí. V některých třídách děti přidaly dokonce i básničky
a písničky.
A kdo vyhrál? Vyhráli jsme všichni!
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

Soutěž výtvarných oborů
základních uměleckých škol 2017
V Třeboni se ve dnech 6. až 7. dubna sešla porota krajského
kola soutěže výtvarných oborů základních uměleckých škol.
Celkem čtyřicet pedagogů z osmnácti škol s výtvarným
oborem předložilo k hodnocení 128 jednotlivých prací, 42
výtvarných řad a projektů, dále byly hodnoceny i dokumentace výtvarných akcí, fotografie a portfolia z přípravy k talentovým zkouškám.
ZUŠ Dačice se prezentovala kolekcemi všech
vyučujících VO a v krajském hodnocení si vedla velice dobře. Do krajského kola jsme přihlásili
dvanáct
jednotlivých
prací – porota z nich pět
ocenila bronzovým pásmem a čtyři stříbrným,
z pěti námi předložených
výtvarných řad a projektů porota zařadila tři do stříbrného pásma,
projekt Ulity vedený Kateřinou Zedínkovou pak dokonce získal jedno ze tří udělených zlatých ocenění – blahopřejeme! Práce, které se
umístily ve zlatém nebo stříbrném pásmu, postupují do ústředního
kola soutěže, které se koná na podzim ve Šternberku.
Výstavu vybraných výtvarných prací krajského kola si veřejnost
mohla tři týdny prohlížet v nově zrekonstruovaném Domě Štěpánka Netolického v Třeboni.

Jak vrabčáci přiletěli
do Bechyně
Vrabčáci z Dačic doletěli až do Bechyně. Nebylo by na tom
nic neobvyklého, kdyby se nejednalo o úspěšné představení dačického Tyláčku. Po poměrně dlouhé cestě jsme dne
8. dubna dojeli do města Bechyně, kde jsme se zúčastnili
Jihočeské postupové přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů a byli jsme příjemně překvapeni.
Lahodný oběd nám posloužil jako částečná psychická příprava
před naším představením. Následující hodinu jsme strávili nácvikem v místním kulturním domě, kde později došlo i na kostýmování. Poté, po mnoha povzbudivých slovech, začalo ono obávané
představení a mohu vám říct i za vedení našeho skromného spolku, že se nám to opravdu povedlo. Tento názor s námi nejspíše
sdílela i porota, která se skládala z Jiřiny Lhotské, Veroniky Rodové
a Tomáše Machka. Nepostoupili jsme sice, ale bylo nám uděleno
čestné uznání za ztvárnění literární předlohy Jordana Radičkova,
na což jsme všichni pyšní. Po příjezdu domů do Dačic, se nás naše
paní režisérka Naděje Jahelková ptala na celkové dojmy. Odpovědi byly pouze pozitivního rázu. Konkrétní případy se většinou
shodovaly, protože jsme byli všichni nadšeni z oběda, spolupráce
a pozornosti publika, krásného prostředí a hlavně z toho, že jsme
tam byli spolu. Co na to realizační tým? Naše Tereza Stejskalová
se vyjádřila takto: „Jsem ráda, že se v dětech projevilo naše úsilí,
a že se nezalekly jiného prostředí, ale naopak využily veškerý potenciál velkého jeviště. Děkuji tedy dětem, že všem ukázaly divadelního a týmového ducha, který z nich vyloženě sálal a ocenila
ho maximálně i porota. Také hlavně moc děkuji za to, že můžu být
součástí něčeho tak úžasného.“ Vyjádřila se i Květa Mrskočová:
„Měla jsem velikou radost, že se to dětem tolik povedlo. Odjížděla
jsem z Bechyně s krásným pocitem.“ Já osobně bych na závěr taky
chtěla všem poděkovat, jelikož to pro mě byla opravdu příjemná
a obohacující zkušenost.
Kateřina Macků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO ZUŠ DAČICE
Základní umělecká škola Dačice umožňuje dětem účelné trávení
volného času při dalším vzdělávání a rozvíjení jejich schopností.
V příjemném prostředí naší školy nabízíme vzdělání v oboru
hudebním (hra na hudební nástroje, zpěv) a v oboru výtvarném.

Přijímací řízení se uskuteční
v pátek 26. 5. a 2. 6. 2017
vždy v době 10:00 - 12:00,
14:00 - 17:00 h.
Přihlášku ke studiu najdete
na našich stránkách
www.zusdacice.cz.

Václava Zamazalová, vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Dačice

11

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 5/2017

Velikonoční jarmark

Tělovýchova bilancovala

Krásné jarní počasí provázelo v neděli 9. dubna jedenáctý velikonoční jarmark, který probíhal na nádvoří Státního
zámku v Dačicích, před zámkem, za zámeckou pokladnou
a v prvním patře muzea. Oproti předchozím dnům se počasí
skutečně změnilo jak mávnutím proutku, jak na objednávku.

Na čtvrtek 23. března 2017 byla svolána Valná hromada
Tělovýchovné jednoty Centropen Dačice. V hledišti kuželny
se sešli volení zástupci oddílu fotbalu, florbalu, kuželek, volejbalu, tenisu, sportu pro všechny, stolního fotbalu a oddílu
sportovní gymnastiky. Řídícím schůze p. Šulerem byli přivítáni vážení hosté, starosta Města Dačice Ing. Macků, gen. ředitel Centropenu Dačice Ing. Maršán a předseda Okresního
svazu ČUS Jindra Švec.

Od deseti hodin dopoledne se
prodávalo, předvádělo, točil se historický kolotoč na kliku, děti mohly
střílet z historické kuše a dobývat
hrad, mohly si pohrát v „hračkolně“
Luďka Fialy, který přijel se svými dřevěnými hračkami a na trávníku pro
děti rozložil koberec, kde si vše mohly vyzkoušet. Pan Valenta nám opět
dovezl zvířátka ze svého chovu, kozu
a dvě kůzlata. Dechová hudba v podání dačických muzikantů Hudby z Marsu Revajvl zazněla ve třech
vystoupeních. Návštěvníci se mohli občerstvit u stánku s klobásami, fofrmoštem, medovinou, děti nosily cukrovou vatu a konečně
jsme se poprvé dočkali i výborného trdelníku a preclíků. Někdo si
nakoupil perníčky, někdo si odnášel kraslice a krásně upletené pomlázky, košík z vrbového proutí … Prodejců a předvádějících byl
úctyhodný počet – 40. Snad si každý z těch 1 100 návštěvníků našel
to své, nebo se jenom pokochal pohledem, popovídal se známými
a prostě si udělal pěknou nedělní vycházku na zámek, do muzea
a do sousedního zámeckého parku.
Marie Kučerová, ředitelka

Přírodou Vysočiny
Výstava fotografií Jana Říhy k životnímu jubileu autora.
S tvorbou Jana Říhy jsme se u nás v muzeu setkávali v uplynulých letech na menších i větších výstavách. Ta letošní je
připravena k jeho pětasedmdesátým narozeninám.
PaedDr. Jan Říha, autor výstavy fotografií, žije už téměř padesát let v Pelhřimově, ale narodil se a mládí a studentská
léta prožil na Dačicku a v českomoravském pohraničí.
Po studiích na Pedagogickém institutu
v Jihlavě vyučoval českému jazyku a výtvarné výchově. Jeho otec působil jako
řídící učitel na několika školách Dačicka
a bývalého okresu Jindřichův Hradec, a
tak se s rodinou stěhovali a on poznával nová zajímavá místa a prostředí, kde se na častých vycházkách do přírody utvářel jeho vztah
k rodnému kraji.
Po rodičích zdědil nejen citové zaujetí krásami přírody, ale od
otce pochytil základy fotografování a zpracování fotomateriálu. Už
v mládí měl velký zájem o turistiku a cestování, který vyústil v aktivní průvodcovskou činnost, což mu přineslo bohatou škálu námětů
pro fotografování přírody i lidí.
Po roce 1989 jezdil zejména do alpských zemí za vysokohorskou turistikou Švýcarska, Itálie, Francie či Rakouska.
První výstavy fotografií uskutečnil v rodném kraji a v Pelhřimově,
po nich následovaly další se zaměřením na Vysočinu a také na horskou krajinu a jiná zajímavá místa v zahraničí.
Práce průvodce ho sice přivádí do různých atraktivních míst, ale k fotografování ho stále nejvíc láká Vysočina. Během několika posledních
let ji s fotobrašnou procestoval doslova křížem krážem, opakovaně
navštěvuje mnohá místa v různých ročních obdobích na Novoměstsku, Žďársku, v Posázaví, na Jihlavsku, Třebíčsku či Horním Podyjí …
Prodejní výstava potrvá do 21. května 2017.
Marie Kučerová,
ředitelka
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Výroční zprávu TJ za rok 2016 přednesl předseda TJ Centropen
Dačice p. Říha a zaměřil se zejména na sportovní úspěchy našich
zejména mladých sportovců a finanční situaci TJ. Podařilo se udržet stávající výkonnost jednotlivých družstev, pouze kuželkářům
se nepodařilo ani napodruhé vybojovat zpět 1. ligu. Převládají však
úspěchy, máme mistra ČR ve stolním fotbale, fotbalisti udrželi KP,
slibně se rozjíždí mladé gymnastky. V roce 2016 jsme od města obdrželi na činnost mládeže 702.000 Kč, pro letošní rok 646.000 Kč
s tím, že v měsíci červnu bude dle nové smlouvy zasláno na náš
účet dalších cca 200.000 Kč na odměny trenérům mládeže. Na činnost dospělých a podporu sportovních akcí oddílu fotbalu – KP
a Dačickou 14 dalších 12.000 Kč. Z tohoto je patrná značná podpora sportu městem a zájem města o propagaci sportovních činností
zájmových spolků v Dačicích.
Je nutné poděkovat i našim sponzorům, Centropenu a.s. za
165.000 Kč na činnost a za dalších více než 50.000 Kč v reklamních pozornostech. Na valné hromadě pan generální přislíbil, že
i firma Centropen podpoří v letošním roce trenéry mládeže částkou
20.000 Kč. Nezanedbatelná je i podpora sportu od WSPK Sparkasse
Dačice a díky dalším desítkám sponzorů, kteří nám na sportovní
činnost zejména mládeže přispěli částkou více než 300.000 Kč.
Nelze opomenout i úspěch zejména v krajských grantech, kde
jsme obdrželi na akce mládeže téměř 70.000 Kč, od sportovních
svazů více než 100.000 Kč a na údržbu majetku TJ od ČUS 10.000
Kč. Na podporu mládeže jsme z ČUS obdrželi na odměny trenérů
mládeže 160.000 Kč, tím jsme dokázali poprvé za éru tělovýchovy
alespoň minimálně zhodnotit náročnou a odpovědnou práci našich 30ti trenérů, kteří ve svém volném čase věnují této činnosti
ročně stovky hodin. Celkový rozpočet TJ činí více než 2,5 milionu
korun, to znamená, že zbytek musíme pokrýt v příspěvcích 622ti
členů TJ. Pro informaci veřejnosti, u nákladnějších oddílů (florbal)
tvoří příspěvek na rok u mládeže až 2.500 Kč a u dospělého 5.000
Kč. Celkem příspěvky členů tvoří částku za rok 2.016.656,00 Kč.
Slibně se rozjíždí i činnost turistické ubytovny, kterou za zajímavou
úhradu jedné noci (200 - 250 Kč) využívali zejména turisté a sportovci. Ubytovna přinasla do rozpočtu TJ příjem 60.000 Kč.
V úkolech na tento rok je kromě zajištění soutěží a činnosti oddílů na prvním místě snaha TJ o možnost vybudování nové multifunkční sportovní haly. Pět let se o to neúspěšně snažíme a tato
situace komplikuje soutěže zejména oddílu florbalu.
Město zadalo zpracování projektové dokumentace, byla podána
žádost o grant na MŠMT na finanční podporu ve výši 20 milionů
korun, bohužel jsme neuspěli a pokračujeme v dalších žádostech.
Fotbalisté několik let touží po tak tréninkově potřebné umělé trávě.
V diskuzi vystoupil pan starosta a zhodnotil dobrou spolupráci
města a TJ, reprezentaci města, za Centropen a.s. slíbil další podporu hlavního sponzora Ing. Maršán a na závěr zhodnotil celkově
sportovní činnost a finanční vyhlídky tělovýchovy předseda OS
ČUS p. Jindra Švec. Celkově se zatím nepodařilo tělovýchovu zejména po stránce finanční stabilizovat, vláda však slíbila konečné
zlepšení.
Valná hromada byla s optimismem do dalšího roku s kvalitním
občerstvením, které zajistil místní bufet Baloobar, bohatou diskusí
a přijetím nového usnesení před 20. hodinou ukončena.
Vladislav Říha,
předseda TJ Centropen Dačice
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Srdečně zveme všechny občany na otevření letní čítárny
knihovny alias komunitní zahrady 2017
Komunitní zahrada je sezónní detašované pracoviště městské
knihovny. Je přístupná za dobrého počasí od května do září ve
stejnou dobu, jako je otevřená knihovna. Půjčujeme deky, knihy,
noviny, časopisy, stolní hry a hračky na pískoviště. Pohodlí při četbě
a relaxaci nabízí posezení u stolků a na dekách. Herní prvky a pískoviště jsou určeny dětem do 10 let pod dozorem dospělého. Vjezd
s kočárky možný, se zvířaty nemožný. Přijďte, těšíme se na Vás!
Těšíme se na celé rodiny! Přijďte strávit čas společně – pro každého se něco najde! Zábava, relax i poučení, čerstvý vzduch v přírodě,
poslední čísla časopisů, knížky a hry, zelený prostor v srdci města.
Poskytované služby:
• uvelebíte se: chystáme denně stolky a židle, půjčujeme pohodlné piknikové deky, osvěžíte se
• počtete si: poskytujeme knihy, noviny i časopisy
• zahrajete si: stolní a různé hry, i venkovní, kreslící tabule pro děti
• vyřádíte se: pečujeme o herní prvky, máme pískoviště a kbelíčky
a formičky
Otevíráme – v pátek 5. května 2017 - od 15:00 h
Pohádek a čtení není nikdy dost …
15:00 h - Divadlo Věž: Radovanovy radovánky
Pohádka na motivy knížky Zdeňka Svěráka, která potěší opravdu každého. Příběh totiž vypráví o jednom malém zahradnictví, ve kterém žije chlapec, kterému
původně říkali Bohoušek. Už od malička
ale měl tu zvláštnost, že se ze všeho radoval, a tak mu rodiče začali říkat Radovan!
Celou pohádkou vás provede nezaměnitelný hlas Zdeňka Svěráka, který namluvil
roli vypravěče, a také uslyšíte originální písničky od Jana Zrzavého,
které jsou samozřejmě zpívány živě.
16:00 h – Scénické čtení - Jiří Trnka: Zahrada
Pět kluků otevře starou rozvrzanou branku a vejdou do krásné
zahrady, kde potkají starého moudrého trpaslíka, zlomyslného
kocoura a odhalují rozličná tajemství. Pohádku Trnka sám napsal
i ilustroval. Projekt Listování.
16:45 h – Dílna - Řemesla a jak se staví město
Řemesla a Jak se staví město: V hravé dílně Kláry Smolíkové si
vyzkoušíte, co který řemeslník dělá a které nástroje potřebuje. Navštívíte středověký dům a pomůžete řezníkovi, svíčkaři či bednáři.
17:45 h - Scénické čtení - Pavel Šrut, Galina Miklínová: Lichožrouti
Možná i vám se včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka.
Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky
a z párů dělá licháče. Jejich tajemný svět zrcadlí napínavý a vtipný
příběh jedné lichožroutí rodinky, starého mládence pana Vavřince
a malého nešiky, lichožrouta Hihlíka. Projekt Listování.
18:45 – 19:30 h - Hororové povídky, dramatické čtení Jana
Opatřila, čtení ve sklepě knihovny
Deset hrůzostrašných povídek, které svým stylem a zaměřením
připomínají povídky Stephena Kinga. Pokud toužíte posunout obvyklé mantinely strachu a pohlédnout klíčovou dírkou do zapovězené komnaty… tohle je kniha pro vás.
Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se program
koná v budově knihovny. Další informace na www.mkdac.cz

Městská knihovna ve spolupráci s partnery vás srdečně zve
ve středu 10. 5. od 20:00 do 22:00 h na netradiční setkání se
současnou literaturou. Prožijte zajímavý a příjemný večer
s knížkami a četbou v neobvyklém prostředí.
Netradiční místa:
• Bývalá sýpka v zámeckém parku - čtou Jiří Dědeček a Tereza
Brdečková
• Městská knihovna - čte Daniel Podhradský, nakladatel dlouhé
vůle, nakladatelství Dauphin
• Sklepení pod státním zámkem - čte Šárka Býčková, členka Horáckého divadla v Jihlavě, hraje i v HaDivadle nebo Buran teatr
• Kavárna u Galíků na Havlíčkově náměstí - čte Hanka Kocmálová, členka DS Tyl
Současná evropská literatura, ze které se bude číst:
• Amos Oz (* 939) je izraelský spisovatel, esejista, novinář a profesor literatury na Ben Gurionově univerzitě v Beer Ševě. Jeho
knihy byly přeloženy již do 42 jazyků, včetně arabštiny.
• Arturo Pérez-Reverte (*1951) je nejčtenější a nejpřekládanější
současný španělský spisovatel. V letech 1973–1994 působil jako
novinář a válečný reportér. Doposud publikoval více než 20 románů, řada z nich byla zfilmována.
• Sacha Batthyany (*1973) je švýcarský novinář a spisovatel. Za
svou literární prvotinu A co to má co dělat se mnou? Byl nominován na Švýcarskou knižní cenu.
• Julian Barnes (*1946) je anglický experimentální prozaik a esejista, ale také autor detektivních románů, které publikuje pod
pseudonymem Dan Kavanagh. Patří k nejoblíbenějším a nej-uznávanějším anglosaským autorům.
Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení.
Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union
National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Aktuální informace k Noci literatury 2017 sledujte na Facebooku. Vstup volný. Všechna místa, kde se bude v půlhodinových intervalech číst stejný text, jsou blízko sebe, takže je
možné je za večer obejít všechna a prožít netradiční tour Dačicemi
i setkání se současnou světovou literaturou. Poslední čtení začíná
ve 21:30 hodin.
Srdečně zve Městská knihovna Dačice a partneři: Státní zámek
Dačice, nakladatelství Dauphin, Podlesí a kavárna U Galíků.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
26. května, 16:00 - 17:00 h
Městská knihovna - dětské oddělení

* společné čtení, hraní si a tvoření na základě pohádek
* určeno pro rodiče s dětmi
tel: 384 422 397, knihovna@mkdac.cz
www.mkdac.cz
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Dačický domeček je tu pro vás

Soutěž aerobiku v Třebíči
6. 5. 2017 se tři skupiny aerobiku zúčastní 12. ročníku celostátní taneční soutěže M-STYLE DANCE v Třebíči. Začátek soutěže je
v 10:00 h ve Sportovní hale Spartak v Třebíči. Přijeďte podpořit
naše soutěžící.
Den matek v Baby clubu
9. 5. 2017 oslavíme Den matek v Baby clubu s našimi nejmenšími.
Přijít může každý, kdo rád tvoří, cvičí a hraje si. Akce probíhá od
9:00 do 11:00 h v DDM Za Lávkami. Program připraví vedoucí Baby
clubu Gábina Petráková.
Dopravní soutěž mladých cyklistů
11. 5. 2017 proběhne oblastní kolo soutěže BESIPU, které pořádáme tradičně s Městem Dačice. Soutěž se uskuteční od 8:00 h v prostorách před DDM Za Lávkami.
Aerobní soutěž Roztančená kostka cukru
13. 5. 2017 proběhne 2. ročník tanečně pohybové soutěže Roztančená kostka cukru. Začátek soutěže je v 10:00 h v Městské
sportovní hale v Dačicích. Této soutěže se zúčastní školní kroužky,
amatérské taneční skupiny, taneční soubory, týmy, kluby a domy
dětí a mládeže. Přijďte zhlédnout rozmanité kostýmy a nápadité
choreografie.
Dramaticko výtvarné odpoledne
16. 5. 2017 pro vás připravily výtvarné kroužky Domu dětí
a mládeže dramaticko výtvarné odpoledne. Užijete si tvoření a děti
z kroužku Bublina nacvičily divadlo, které vás zaručeně pobaví.
Akce proběhne od 15:00 do 17:00 h pod vedením Jarky Bačákové
v DDM Za Lávkami.

Soutěžní vystoupení:
13. – 14. 5. 2017 Mistrovství Čech v Trutnově.
20. 5. 2017 Mistrovství ČR skupin v Praze
27. – 28. 5. 2017 Mistrovství ČR sóloformací v Brně
Přejeme mnoho úspěchů a držíme palce.
Okénko do DDM
Úspěch mažoretek v Příbrami
V základním kole MČR mažoretek v Příbrami startovaly dačické
mažoretky s 30 choreografiemi. 22 z nich se umístilo na stupních
vítězů. Získaly 12x zlato, 6x stříbro a 5x bronz. Celkem do Dačic putovalo 161 medailí, a to 99 zlatých, 56 stříbrných a 6 bronzových.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci DDM.
Úspěšná reprezentace aerobních kroužků na Přibyslavském
pantoflíčku
1. 4. 2017 jsme se poprvé v této sezóně zúčastnili soutěže v aerobiku. Vystoupily tři skupiny a všechny se umístily „na bedně“.
Skupina Sněženky II se svojí skladbou Ferda Mravenec obsadila
3. místo, skupina Sedmikrásek se skladbou Námořníci 2. místo
a taktéž nejstarší skupina Slunečnic se skladbou Veselé Římanky
získala 2. místo.
Váš Domeček

Výstava na téma
velikonočních svátků

Zábavné odpoledne s babi Lenkou
25. 5. 2017 od 14:00 do 17:00 h proběhne zábavné odpoledne
s babi Lenkou. Děti se poučí, pobaví a zasoutěží si. Srdečně vás do
DDM Za Lávkami zve Lenka Tříletá, vedoucí kroužku Cukrových
panenek.

Farní charita Dačice ve spolupráci s Domem s pečovatelskou
službou Dačice připravila ve dnech 11. 4. - 12. 4. malou výstavu
s připomínkou velikonočních svátků a ručních prací našich rodičů,
starožitností z Domovinky.
Vstupné bylo dobrovolné a část vybraných peněz ve výši 500 Kč
byla předána 15. 4. Dačickému Zvonečku.
Marie Šedová

Rozlučkové soustředění aerobiku na Radíkově
26. – 28. 5. 2017 se kroužky aerobiku tradičně rozloučí víkendovým pobytem na Radíkově. Jarní soustředění se nese v duchu zábavy a odpočinku, protože soutěžní sezóna je již za námi a děvčata
si mohou oddechnout.

INFOCENTRUM DAČICE

Rozlučkový den s Baby clubem
30. 5. 2017 se uskuteční výlet, kterým se rozloučíme s Baby clubem. Bližší informace získáte od vedoucí kroužku Gábiny Petrákové na telefonu 774 801 980 nebo na našich internetových stránkách www.ddmjh.cz.
Soutěžní sezóna mažoretek
7. 5. 2017 od 14:00 h proběhne přehlídkové vystoupení mažoretek v areálu zámeckého parku. Jako vždy se představí všechny
skupiny, vystoupí také sóloformace. Hudební doprovod zajistí Dechový orchestr ZUŠ Dačice.
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Palackého nám. 1, Dačice
tel: 384 401 265

kopírování, veřejný internet, skenování,
laminování, kroužková vazba,
prodej suvenýrů a regionální literatury
předprodej vstupenek

NOVÁ SLUŽBA: Kovová kroužková vazba

www.dacice.cz

Dobrá parta

Květnové větrání v Lidéřovicích

Letos v červnu se již potřicáté setkáváme, abychom zavzpomínali na svoje středoškolská léta prožitá na jedenáctileté
střední škole a střední všeobecně vzdělávací škole v Dačicích.
Byli jsme prvními maturanty v nové školní budově v ulici
Boženy Němcové a byli jsme na to patřičně hrdi.

V neděli 7. května 2017 od 14:30 h bude v kostele sv. Linharta
v Lidéřovicích opět větrání kostela a varhan nazvané Dopisy
z Dachau.

ČSSD
nizace

místní orga
Dačice

--- inzerce ---

Škola zářila novotou a její moderní vybavení lákalo k exkurzím
pedagogů z různých koutů republiky. V roce 1962 většina z nás
s čerstvým maturitním vysvědčením opustila Dačice, aby dále
pokračovala ve své životní dráze. Uplatnili jsme se dobře v různých
profesích – jeden z nás se dokonce stal pilotem.
Zásluhu na tom mají bezesporu naši středoškolští učitelé, na
něž s láskou vzpomínáme. Mnozí se během let stali našimi kolegy
a přáteli. Blanka Samková, Miloslav Vomastek, František Boček,
Věroslav Parkan – bohužel již nejsou mezi námi, stejně jako někteří
naši spolužáci.
Dík také patří našim rodičům za jejich podporu v úsilí se co
nejvíce naučit a také městu Dačice, jež svou atmosférou v nás
zanechalo nezapomenutelnou stopu.
Místa našeho setkávání jsou různá – Brandlín, Český Rudolec, ale
také Krkonoše, Jizerské hory či Kobylí, kde nás hostili naši spolužáci,
abychom poznali, jak žijí. Hlavně však jsou tímto místem, a to
i v letošním roce, Dačice. Vracíme se sem, sledujeme, jak jsou
Dačice stále krásnější.
Letos je to tedy již 55 let, kdy se naše „dobrá parta“ rozešla do
světa.
Ale „dobrou partou“ stále zůstáváme.
Jarmila Fialová a František Strnad

Název odkazuje na koncentrační tábor Dachau, ve kterém byl v letech 1943-44 vězněn cizkrajovský farář a děkan slavonického děkanství P. Peter Haunstein. Šťastnou
shodou náhod se zachovaly dopisy, které
P. Haunstein napsal z Dachau. Právě v květnových dnech, kdy si připomínáme konec
2. světové války, se bude z dopisů P. Haunsteina číst. Kromě slov zazní také krásná hudba. Všechny milovníky lidéřovického kostela, poučení z historie
a umění zve P. Gorazd se svými přáteli.

srdečně zve, u příležitosti oslav
osvobození Československé republiky,
své příznivce a spoluobčany na společné setkání

8. května 2017 | 15:00
l
l

položení kytice u pomníku padlých
Palackého náměstí
beseda se členy MO ČSSD
restaurace U Koníčka

Těšíme se na setkání s Vámi.

Zprávičky z DPS

www.cssd.cz

--- inzerce ---

Velikonoční čas nám do DPS v Dačicích přišli zpříjemnit žáci Základní umělecké školy pod vedením pana Mašáta. Dne 12. dubna
si žáci se ZUŠ připravili pro uživatele DPS a personál kulturní odpoledne. Zahráli několik skladeb především na trumpety a klavír.
Slyšeli jsme i lidové písně, kdy jsme si všichni společně zazpívali.
Děkujeme panu Mašátovi a jeho skupině za jejich čas a ochotu a za
zpříjemnění středečního odpoledne.
I do pečovatelského domu přišlo jaro a s ním k nám 18. dubna
zavítaly děti ze ZŠ Komenského s paní učitelkou Lenkou Havlíkovou a vnesly jarní náladu do našeho pečovatelského domu. Veselý
program byl doprovázen i zpěvem našich uživatelů. Jarní vystoupení se nám všem líbilo a přineslo jarní veselou náladu. Děkujeme
žákům a paní učitelce za pěkné vystoupení.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
Eliška Mandátová, sociální pracovnice
LEDAX o.p.s. středisko Dačice
--- inzerce ---
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ÖSTERREICH / RAKOUSKO
TSCHECHISCHE REPUBLIK / ČESKÁ REPUBLIKA

Internationale
Pensionsberatung
Sie sind oder waren
in Tschechien oder
Österreich tätig?
Experten der
Pensionsversicherungsträger
beraten Sie.

Mezinárodní
důchodové poradenství
Pracujete nebo
pracoval /a jste
v Česku nebo v Rakousku?
Experti z institucí
důchodového pojištění
Vám poradí.
Místo / termín

Ort / Termin

OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova 332
377 01 Jindřichův Hradec

31.05.2017
Mittwoch, von 9.00-12.00 Uhr
13.00-16.00 Uhr
Terminvereinbarung:

Ö ✆ 05 03 03-32 604
Ö Fax 05 03 03-32 690
Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen und
Ihren Personalausweis oder Reisepass nicht.

PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT

16

ve středu, od 9.00-12.00 hod
13.00-16.00 hod
dojednání termínu:

CZ ✆

+420 384 359 306

Nezapomeňte prosím Vaše doklady o pojištění
a občanský průkaz nebo cestovní pas.

DEN
BEZ AUT

 Prezentace prostředků ekologické dopravy – elektromobily, elektrokola,
elektrokoloběžky, Mantys, handbike, Segway, …
 Zábavné sportovní soutěže pro děti i dospělé
(dopravní prostředek na vlastní pohon s sebou)
 Stánek BESIP, Policie ČR a Městské policie Dačice
 Podpora bezpečnosti dětí v rámci dopravy
 Občerstvení zajištěno

Na co se můžete těšit?

Palackého
náměstí
Dačice

20.5.2017
14–18 h

Kampaň
Zdravého města
Dačice, jejímž
cílem je vyvolat
zájem k omezení
automobilové
dopravy a
poukázat na
přijatelnější
způsoby dopravy.

na koníčkách s JCMP

JÍZDA

s Dačickým okénkem

DÍLNIČKY

 o elektromobilech
 s Jirkou Čeloudem
+ prezentace
handbiku

PŘEDNÁŠKA

NOVINKA

in-line bruslích,
koloběžce,
odrážedlech,
kolech
či na všem,
co se točí na vlastní
pohon.

PŘIJEĎTE NA:

AUTA
NECHTE
DOMA

www.dacice.cz
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ZUŠ Dačice
zve na promenádní koncert 30. května 2017

Palackého náměstí v Dačicích, Státní zámek a Městské muzeum a galerie Dačice,
Náměstí Míru ve Slavonicích

10:00 – 11:30 Saxophones go to town Dačice Saxofonový orchestr – promenáda po městských
kavárnách
13:00 – 14:00 Koncert na náměstí Míru ve Slavonicích Fanfáry, tria, saxofonový kvartet
14:00 – 14:30 Koncert v mázhauzu cukrárny na náměstí Míru ve Slavonicích
Pěvecké sbory, klavír
15:00 – 18:00 Koncert na nádvoří zámku a v městské galerii v Dačicích
Recitál – klavír a příčná flétna (muzeum a galerie), Módní přehlídka a výstava–
žáci VO (nádvoří zámku, muzeum a galerie), Kytarové soubory (nádvoří zámku),
Flétnový soubor a zpěv (nádvoří zámku)
15:00 – 19:00 Open air koncert na Palackého náměstí v Dačicích – podium Kancnýřův sad
Slavnostní fanfáry – trumpetový soubor a tympány, Taneční orchestr a sólisté,
Akordeonový soubor, Komorní žesťový soubor, Městský dechový orchestr ZUŠ
Dačice, Sebranka jazz orchestra a hosté
za podpory

regionální podpora:

18

ve spolupráci

hlavní mediální partneři

Pekárna Homolka

Štěpán a syn s.r.o.

www.dacice.cz
Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.

Jarní dílna v KŘIŽOVATCE

Oddíl fotbalu:
13. 5.

9:30 h

žáci

Dačice - Meteor Tábor

27. 5.

9:30 h

žáci

Dačice - Kunžak

7. 5.

16:00 h

dorost

Dačice - Mladá Vožice

21. 5.

10:00 h

dorost

Dačice - Větrovy

13. 5.

17:00 h

muži KP

Dačice - Protivín

27. 5.

17:00 h

muži KP

Dačice - Čimelice

Oddíl volejbalu:
17. 5., 17:30 h - KP ženy - Dačice - Meteor Č. Budějovice
na kurtu u haly, v případě nepříznivého počasí v hale

V sobotu 8. dubna jsme zpříjemnili odpoledne návštěvníkům
Rodinného centra Křižovatka „Jarní dílnou“. Vyrobili jsme si jarní
dekorace (věnce, květinové truhlíky, závěsné aranžmá, …). Drátovali sovy a květiny, zdobili kraslice voskem, pletli pomlázky
a vytvářeli zápichy do květináčů pomocí quillingové techniky.
Garantům jednotlivých dílniček (Zahradnictví V Kaštanech, Daniele
Křížkové, Hance Kopečkové, Aleši Cvrčkovi, Gabriele Koutné), dále
těm, co pomáhali a všem zúčastněným moc děkujeme! Těšíme se
na další setkání.
Rodinné centrum KŘIŽOVATKA

Křížová cesta
Na květnou neděli
9. dubna 2017 se pod
záštitou Katolického
domu Dačice konala již
tradiční Křížová cesta
venku. Počasí nám přálo, bylo krásně teplo,
proto se pod kopcem
U Třech křížů sešlo
hned několik desítek
lidí napříč generacemi. Děti si vyrobily své
vlastní kříže z větví a společně jsme se vydali na cestu k vrcholu,
podobně jako před 2 tis. lety Pán Ježíš. Cestu mezi jednotlivými
zastaveními jsme vyplnili zpěvem s kytarou a vzájemnou pomocí
těm, kteří pro svůj věk potřebují podržet a podepřít. Při společné
modlitbě křížové cesty jsme měli příležitost si uvědomit, že na životní těžkosti nejsme sami. Děkujeme všem za příjemně strávené
odpoledne.
Katolický dům Dačice z.s.

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

--- inzerce ---

Na četné žádosti MUDr. Tomáš Morava rozšiřuje
ordinační dobu v Centropenu
o pátek 6:30 - 8:00 h od května 2017.
Páteční ordinace v Č. Rudolci se posouvá na 8:30 - 12:00 h

Oddíl kuželek:
28. 4. - 17. 5.
• 29. ročník Memoriál Ivana Kopečka na 2x120 HS (manželské
a smíšené dvojice)
• 21. ročník Memoriál Jaroslava Kadrnožky na 2x 120 HS (dvojice
muži, ženy)
• 2. ročník Memoriál Oty Fišera a Rudy Kieslinga 2x60 HS (dvojice
dospělý + dítě do 15ti let)
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl SPV:
2. 6., 18:00 h - Dačická 14 - start Na Peráčku
10. 6. - Brána Podyjí - dle propozic, start na 5 km v 6:00 h od
sokolovny
ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a město Dačice pořádají

STŘELECKOU SOUTĚŽ
DRUŽSTEV V BROKOVÉM VÍCEBOJI
pod záštitou starosty města Dačice

XIII. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 6. května od 10:00 h
Program: 9:00 - 10:00 h registrace družstev, prodej
položek, kontrola dokladů, 10:00 h slavnostní zahájení,
10:20 h střelby, 14:15 h vyhlášení výsledků a předání cen
yy Závazná přihláška a registrace družstva do 9:45 h
yy Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně
yy Závod je vypsán na 60 terčů: 20 lovecká baterie, 20 zajíc
s terči, 20 lovecké kolo
yy Max. velikost broku je povolena do 2,5 mm, max. gramáž 28 g
yy Občerstvení zajištěno, parkování v okolí areálu střelnice
yy Cena položky pro 3členné družstvo členů ČMMJ = 1.500 Kč
yy Závod je dotován hodnotnými cenami
Na Vaši účast se těší členové střelecké sekce Dačice
a Okresní myslivecký spolek ČMMJ J. Hradec.

periodický tisk územně správního celku
Vychází 1 x měsíčně v nákladu 3150 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
5. května, pátek, 18:00 h
ŠMOULOVÉ: Zapomenutá vesnice, anim.,2D
90 min., český dabing, vstupné 100/120 Kč
5. května, pátek, 20:00 h
FILM K VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ
VÁLKY, vstupné zdarma
7. května, neděle, 19:00 h
ŠPUNTI NA VODĚ, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 110 Kč
10. května, středa, 10:00 h
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, komedie, 2D
101 min., česky, vstupné 50 Kč
12. května, pátek, 19:00 h
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2, sci-fi, 3D
117 min., český dabing, vstupné 130 Kč
14. května, neděle, 19:00 h
KRÁSKA A ZVÍŘE, romantický, 3D
104 min., český dabing, vstupné 130 Kč
19. května, pátek, 19:00 h
ZAHRADNICTVÍ: Rodinný přítel, drama,2D
130 min., česky, vstupné 110 Kč
21. května, neděle, 17:00 h
MIMI ŠÉF, animovaný, 2D
97 min., český dabing, vstupné 120 Kč
24. května, středa, 19:00 h - FILMOVÝ KLUB
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: volání oceánu, 2D
99 min., česky, vstupné 80/100 Kč
26. května, pátek, 19:00 h
27. května, sobota, 19:00 h
PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta,3D
119 min., česky, vstupné 140 Kč
2. června, pátek, 18:00 h
Dětský den v kině, slosovatelné vstupenky
BALERÍNA, animovaný, 2D
89 min., český dabing, vstupné 50/80 Kč

Kulturní dům Beseda
13. května, sobota, 20:00 h
MÁJOVÝ VEČÍREK
k tanci hraje JUNIOR BAND - 20 muzikantů
hraje jazz, rock, big beat, swing, waltz, rock‘n‘roll, pop i disco...
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč
17. května, středa, 19:00 h
PETRA JANŮ
koncert Petry Janů s kapelou Amsterdam

Městské muzeum a galerie
do 21. května
PŘÍRODOU VYSOČINY
Výstava fotografií Jana Říhy k životnímu jubileu autora
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do 11. června, výstavní chodba
PTACTVO V DAČICKÉM PARKU
fotografie Ladislava Vítka a Jany Váňové

me podpořit zdravý vývoj našich nohou, a tím
podpořit zdraví celého těla. Součástí budou
i praktické ukázky.

21. května, neděle, 9-12, 13-16 h
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
K Mezinárodnímu dni muzeí, vstup volný

24. května, středa, 9:00 - 11:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy těhotenství,
porod a mateřství s Renatou Kudrnovou

Katolický dům
a RC Křižovatka
14. května, neděle, 15:00 h
DEN MATEK
vystoupení šikovných dětí z různých kroužků
s programem pro maminky, výtvarné dílničky
občerstvení zajištěno
15. května, pondělí, 17:00 h
POVÍDÁNÍ O NOHÁCH
beseda s fyzioterapeutkou Jitkou Jakubcovou
Jak od dětského věku až do dospělosti může-

Připravujeme 1. - 5. července
Chaloupka v Kostelním Vydří
Letní tábor pro malé děti ve věku 5 až 7 let
Více informací Simona Komárová (607 282
843, Simona.Komarova9@gmail.com)
Pravidelné akce:
• pondělí a čtvrtek 9:00 - 11:30 h - Dopoledníček – klubík pro rodiče s dětmi
• úterý od 16:00 h - Setkávání nad Biblí
• úterý 17:30 – 18:30 h - Cvičení pro těhotné
pod vedením fyzioterapeutky
• středa 17:30 – 18:30 h - Cvičení pro zdraví
s Hankou

