
Vydává Městský úřad Dačice
Číslo 8/2011

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 8. zasedání ve středu 14. září 2011
v 18:00 h v sále MěKS Dačice

RADA MĚSTA
na své 19. schůzi konané 10. 8. 2011 mimo jiné:
 vzala na vědomí výsledky hospodaření města za
I. pololetí 2011 - přebytek rozpočtu 34.649.790,92 Kč,
splátky jistin přijatých úvěrů a půjček 1.876.770,93
Kč, zvýšení prostředků na účtech 32.773.019,99 Kč
 schválila rozpočtové opatření č. 11/2011, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 562,22
tis. Kč
 vzala se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí
 vzala na vědomí studii dopravního řešení Palackého
náměstí vypracovanou projekční kanceláří WAY project s. r. o., J. Hradec
 vzala se souhlasem na vědomí analýzu procesů
v oblasti zadávání veřejných zakázek městem Dačice
a návrhy optimalizací
 schválila vyhlášení výběrového řízení na ruční laserový měřič rychlosti
 schválila příspěvek ve výši Kč 17.700,-- jako spoluúčast Města Dačice na zajištění přípravy projektu
DY-THA rail. Příjemcem příspěvku je svazek Ţeleznice Kostelec - Slavonice a bude vyuţit v rámci připravovaného uceleného projektu „Regionem po ţeleznici
i na kole“
 schválila poskytnutí věcného daru SDH Chlumec do
Kč 1.000,-- na letní ples konaný 13. 8. 2011 v Chlumci

Fenomén DOTACE
Měsíc utekl jako voda a je tu opět
termín uzávěrky našeho bulletinu. Jiţ
delší dobu uvaţuji o napsání několika
řádků, které by se týkaly přídělu peněz,
tzv. dotací. Vím, ţe toto čtení nemusí
být pro kaţdého úplně záţivné, ale jsem
přesvědčený, ţe určité povědomí o této
problematice je dobré mít.
V prvé řadě je třeba si uvědomit, ţe v současné době
nelze bez vyuţití dotačních titulů realizovat příliš mnoho
větších akcí. Ať uţ se jedná o projekty „měkkých“ titulů
dotací, tzn. kultury, nebo o investiční projekty. Prostředky
pouze z rozpočtu města by na to prostě nestačily.
Aby se o potřebné dotace (na něţ však není právní nárok) mohlo ţádat, je zapotřebí být připraven projekčně
i finančně. Vzhledem k tomu, ţe dotačních titulů existuje
více neţ sto, byla pro tuto činnost na našem městském
úřadě vyčleněna skupina pracovníků, která se příděly
peněz z fondů zabývá (současně se svým původním za-

Zdarma do kaţdé rodiny
Srpen 2011
městnáním). Tito pracovníci tak reagují na potřeby města
a z databáze, kterou vytvářejí, nabízejí a následně připravují podklady pro podávání ţádostí.
Tolik o dotacích obecně. Pojďme se teď společně podívat na dvě konkrétní akce, které výše zmíněné názorně
dokreslí. V roce 2010 skončila rekonstrukce komunikací
na Červeném vrchu II z titulu „ROP NUTS II“. Na jaře
letošního roku bylo dokončeno „zúřadování“ této dotace.
Po splnění podmínek je moţné pokračovat v rámci tzv.
udrţitelnosti projektu (dodrţení podmínek dotace po dobu
pěti let) v nastavení dopravního reţimu v této části sídliště. Za tímto účelem svoláme veřejné slyšení občanů, kteří
v těchto zrekonstruovaných ulicích bydlí. Setkání se bude
konat na přelomu měsíců srpna a září. O konkrétním
termínu budou občané včas informováni.
Po dokončení rekonstrukcí na Červeném vrchu jsme
jiţ letos na jaře poţádali o přidělení prostředků na zbývající část, tj. „Rekonstrukci místních komunikací na Červeném vrchu v Dačicích - III“. V červenci nám Výbor regionální rady projekt schválil k financování. Půjde-li vše
podle plánu, bude podepsána smlouva, po které bude následovat výběrové řízení, z něhoţ vzejde zhotovitel rekonstrukce. Při splnění všech předpokladů proběhne realizace
stavby v roce 2012.
Na závěr bych Vás chtěl všechny pozvat na zbývající
letní i nadcházející podzimní kulturní a společenské akce
města Dačice. Těm, kteří se ještě chystají na dovolenou,
přeji co největší odpočinek a nabrání nových sil.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

V kostce...
Váţení spoluobčané, dostáváte
do rukou výtisk městského bulletinu
ve chvíli, kdy začíná školní rok. Vede
mne to při psaní tohoto článku k zamyšlení. Kaţdý proţíváme začátek
školního roku jinak. Patrně největší
rozdíl je v tom, zda jste dítě nebo rodič.
Nezbytné přípravy, nákupy, organizace
všeho, co souvisí se školní docházkou. Z vlastní zkušenosti vím, ţe největší změna je to pro prvňáčky. V letošním roce se do prvních tříd v Dačicích přihlásilo 82 ţáků.
Je dobře, ţe školy plní svou funkci a vzdělávají nastupující generace. Je to jistě úkol nelehký a myslím, ţe být dobrým učitelem, je vskutku poslání. V dětech nám vyrůstá
budoucnost. Někdy se ptám, jaká bude.
V srpnu jste jistě zaznamenali nepokoje v Londýně
a následně dalších městech Británie. Došlo k poţárům,
rabování v obchodech, násilí a krveprolití. V komentářích
zaznělo, ţe se jedná o čtvrtě, kde bydlí občané s velkými
sociálními problémy. Děti a mladiství vyrůstali v ghettech
a formovaly je často pouliční gangy. Část z nich bojkotovala školní docházku natolik, ţe se nenaučili řádně psát
a číst. Napadá mne otázka, zda tento problém není našemu
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městu přece jen moc vzdálený.
Kořeny, ze kterých vyrůstáme, jako by volaly po obnovení, nikoliv po revoluci. Hodnoty, které byly a vţdy
zůstanou zdrojem pokroku, spokojenosti a vnitřní úcty,
zůstávají stejné.
Kaţdé poznání s sebou nese mnohem více otázek.
Je jisté, ţe přináší (nebo by mělo) vyšší míru odpovědnosti osobní a profesní. Za rodinu, občany, pacienty, spolupracovníky. Ne vše se dá přepočítat na peníze. Z historie
lze dokázat, ţe i při mnohem menším stupni technického
rozvoje to nebyly stroje, ale lidé, kteří činili svět „ţitelným“. Jistě je důleţitá osobní spokojenost. Je stejně tak
důleţitá jako vědomí sounáleţitosti a odpovědnosti k lidem v našem okolí.
Proto je důleţité děti vychovávat a vzdělávat od útlého dětství. Pěkně to formuluje jeden citát: „Kořen všeho
zla je nedostatek poznání“.
Přeji studentům úspěchy ve školním roce, umění
správně se ptát a moudře věci chápat. Učitelům přeji dostatek trpělivosti a radosti z práce. A nám všem velkou
touhu po poznání a mnoho důvodů k radosti.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Zdravotní péče na Dačicku
Váţení spoluobčané, na přelomu července a srpna tohoto roku jsme se s překvapením dozvěděli, ţe MUDr.
Berka plánuje ukončení činnosti kardiologické a diabetologické ambulance v Dačicích. Okamţitě jsme kontaktovali MUDr. Berku a na základě jeho sdělení jsme 3. 8.
2011 odeslali dopis na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu
s dotazem, jak je a bude v našem regionu zabezpečena
diabetologická péče. Dne 8. srpna jsme obdrţeli odpověď
VZP v tomto znění:
Vážený pane starosto, obdržela jsem Váš dopis ve věci
zajištění diabetologické péče ve Vašem regionu. První
informaci o zamýšleném ukončení praxe MUDr. Berky
v Dačicích jsme dostali na konci července 2011. Ihned
jsme vyzvali MUDr. Berku k objasnění situace a dne 3. 8.
2011 proběhlo osobní jednání. MUDr. Berka potvrdil,
že vzhledem k nástupu lékařky na mateřskou dovolenou
dojde k ukončení činnosti jeho odborné ordinace v Dačicích, a to k datu 12. 8. 2011. Dalším důvodem je dle jeho
sdělení nedohoda na podmínkách nájmu prostor ordinace
s Nemocnicí Dačice a. s. Po datu ukončení činnosti ordinace MUDr. Berky v Dačicích bude péče pro pacienty
z této oblasti zajištěna v ordinaci MUDr. Berky v Jindřichově Hradci, případně v dalších ordinacích ambulantních specialistů v okrese. Ihned jsme podnikli kroky
k tomu, aby péče byla zajištěna přímo v Dačicích. Podali
jsme žádost Krajskému úřadu Jihočeského kraje o vyhlášení výběrového řízení pro odbornost diabetologie, oslovili jsme Českou lékařskou komoru s žádostí o pomoc při
zajištění lékaře pro danou oblast, byla uveřejněna inzerce
na www.vzp.cz. Vážený pane starosto, vzhledem k tomu,
že informace o ukončení činnosti ordinace nám nebyla
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předána s žádným předstihem, není možné eliminovat
výpadek péče v místě. Intenzivně pracujeme na zajištění
lékaře přímo v Dačicích. O dalším vývoji situace Vás
budu samozřejmě informovat. S pozdravem Ing. Bronislava Hlachová, ředitelka Krajské pobočky pro Jihočeský kraj.
Následně jsme obdrţeli z krajského úřadu Vyhlášení
výběrového řízení na poskytování ambulantní zdravotní
péče v oboru diabetologie pro spádové území Dačice
a okolí. Nabídky je moţné zaslat na adresu krajského
úřadu do 22. září 2011. Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, MUDr. Berka, vedení Nemocnice Dačice, a.s. a zástupci VZP ČR pro Jihočeský kraj vedou
v současné době intenzivní jednání o dalším zajištění
ambulantní zdravotní péče v oboru diabetologie v dačickém regionu. Nejbliţší jednání proběhne 24. 8. 2011 (psáno 18. 8. 2011). Snahou všech stran je další zajištění této
potřebné zdravotní péče v Dačicích.
Pro dokreslení celé situace přikládáme vyjádření
vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu Mgr. Studenovského zaslané krajské zastupitelce
A. Nohavové.
„Vážená paní zastupitelko, na jednání Zastupitelstva
Jihočeského kraje dne 19. 4. 2011 jste vznesla dotaz týkající se činnosti Dačické nemocnice a.s., konkrétně naplňování prohlášení Jihočeského kraje a Města Dačice o společném postupu při zajišťování zdravotní péče v regionu
Dačicka. Uvedla jste, že ke dni jednání zastupitelstva
funguje nemocnice jako poliklinika + LDN, lůžková oblast
nefunguje a prosíte o písemnou odpověď. Odpověď
na Váš dotaz se bude skládat z přiloženého vyjádření
předsedkyně představenstva Nemocnice Dačice, a.s.
MUDr. Člupkové, vyjádření Ing. Bronislavy Hlachové,
ředitelky krajské pobočky VZP ČR v této věci a zároveň
přikládám i znění Vámi zmiňovaného memoranda. Z vyjádření MUDr. Člupkové vyplývá, že dělá všechny kroky
k tomu, aby nemocnice mohla zajišťovat lůžkovou péči
v interním oboru. Vyjádření Ing. Hlachové konstatuje,
že v současné době je v Jihočeském kraji nadbytek akutních lůžek, jak v interním, tak chirurgickém oboru. Vzhledem k této skutečnosti nebude VZP ČR rozšiřovat síť poskytovatelů ani navyšovat počty akutních lůžek v Jihočeském kraji v těchto oborech. Snahou kraje, která je podpořena i investičními prostředky, je zajištění rehabilitační
péče v prostorách nemocnice a za podmínek, které jsou
pro tuto činnost nezbytné. V letošním roce jde o částku
12 milionů Kč na rekonstrukci pracoviště ambulantní
rehabilitace a nákup endoskopického přístroje. Jihočeský
kraj podporuje nemocnici i provozními prostředky,
v letošním roce jde o částku 7 mil. Kč. Domnívám se,
že Jihočeský kraj postupuje v duchu přijatého memoranda
kroky, které kraj má v současné době zajistit. S pozdravem
Mgr. Petr Studenovský.“
Věříme, ţe se společným úsilím všech, kteří mají
na starosti poskytování zdravotní péče v tomto regionu,
podaří tuto péči udrţet a i rozvinout do potřebné šíře.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta
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Nejstarší muţ Dačic
Koncem července letošního roku se doţil 95 let
pan Ludvík Štěpán, který je
nejstarším muţem v našem
městě.
Místostarosta Ing. Jan
Bartošek mu při osobní
návštěvě popřál pevné
zdraví a obdivoval elán
a ţivotní moudrost, které
lze panu Štěpánovi v tomto
věku závidět.
Eva Chňoupková, vedoucí správního odboru

Dny evropského dědictví 2011 v Dačicích
Dny evropského dědictví (European
Heritage Days - EHD) jsou významnou
celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. EHD kaţdoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů
a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné.
V Dačicích se brány památek otevírají o víkendu
17. a 18. září 2011. V těchto dnech můţete navštívit:

Státní zámek Dačice
17. a 18. září 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00 h
Vstupné: běţné
Doprovodné akce: Dačický zámek od sklepa po půdu
Vstupné: zdarma
(Reciproční vstupenka: návštěvník, který se prokáţe v pokladně
zámku vstupenkou, ţe ten samý den navštívil jeden z památkových
objektů ve správě NPÚ Č. Budějovice, bude mít vstup zdarma
na prohlídkovou trasu Státního zámku Dačice.)

Městské muzeum a galerii
17. a 18. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
Doprovodné akce: Výstava „Zdeněk Šplíchal - obrazy“
Výstava: „Nová škola padesátiletá“
k 50. výročí otevření dačické ZŠ v ul. B. Němcové

Věţ kostela sv. Vavřince
17. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
18. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma

Kostel sv. Vavřince
17. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
18. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
17. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
18. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
dopravní studie Palackého náměstí
19. 9. 2011 v 17:00 h
v komorním sále MěKS Dačice

Zápis do dětského pěveckého sboru
Váţení rodiče, nabízíme Vám moţnost
přihlásit Vaše dítě do dětského pěveckého
sboru při ZUŠ Dačice, kde se naučí zpívat,
muzicírovat a pozná spoustu nových kamarádů.
Zápis do přípravného sboru se koná 1. a 2. září
2011 vţdy od 15:00 do 17:00 hodin v ZUŠ Dačice,
2. patro (sborová zkušebna).
Přípravný sbor je rozdělen na tři oddělení:
 Plamínek - předškolní děti: pravidelné zkoušky
v pondělí 15:00 - 15:45 h, sbormistr: A. Hergeselová
 Pramínek - 1. a 2. třída ZŠ: pravidelné zkoušky
ve čtvrtek 13:30 - 14:15 h, sbormistr: V. Hergesel
 Červánek - 3. aţ 6. třída ZŠ: pravidelné zkoušky ve
čtvrtek 14:30 - 16:00 h, sbormistr: V. Hergesel
Další informace najdete také na webových stránkách
www.kvitek-dacice.wz.cz.
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Informace tajemníka MěÚ Dačice

Ţelezniční trať Kostelec - Slavonice

Víte, ţe podle analýzy města provedené
na základě benchmarkingu:

Prostřednictvím vlastních dodavatelských kapacit
i externích zhotovitelů jsme v průběhu měsíce května
a června provedli k 30. 6. 2011 odstranění všech defektoskopických vad kategorie B i C i blátivého místa v úseku
Třešť - Telč. O odstranění všech závad jsme informovali
Dráţní úřad, Dráţní inspekci i nadřízené sloţky ředitelství
SŢDC, s. o. Ubezpečujeme Vás, ţe trať Kostelec - Slavonice je bezpečná a provozuschopná pro provozování dráţní dopravy.
Ing. Pavel Šprdlík
ředitel Správy dopravní cesty Jihlava

 je saldo přihlášených a odhlášených obyvatel Dačic
dlouhodobě záporné? (v roce 2010 to bylo - 48 občanů)
 objem realizovaných investičních akcí na 1 občana
kolísá od 1 482 Kč (rok 2004) po 12 012 Kč (2007)?
 jsme v roce 2010 obdrţeli dotace ve výši 7 117 Kč
na kaţdého občana?
 míra nezaměstnanosti v roce 2010 byla v Dačicích
8,2 %, zatím co v roce 2005 to bylo 9,64 % a naopak
v roce 2008 pouze 4,2 %?
 počet provozovaných hracích přístrojů na 1000 obyvatel města je 3,6?
 počet dětí v mateřské škole je delší dobu přibliţně
stejný? (v roce 2010 to bylo 33,4 dětí na 1000 obyvatel)
 příspěvek města na děti v mateřské škole dlouhodobě
stoupá? (v roce 2010 činil 58 903 Kč na dítě)
 počet ţáků v základních školách je delší dobu přibliţně stejný? (v roce 2010 to bylo 104,9 ţáků
na 1000 obyvatel)
 příspěvek města na ţáky v základních školách dlouhodobě stoupá? (v roce 2010 činil 45 574 Kč na ţáka)

Dačice pro obce mikroregionu
Rada města schválila návrh veřejnoprávní smlouvy
mezi městem Dačice a obcí Horní Meziříčko, na základě
níţ bude město Dačice pro obec Horní Meziříčko zajišťovat výkon přenesené působnosti na úseku zákona o evidenci obyvatel. Podle této smlouvy bude odbor správní
prostřednictvím Czech POINTU evidovat pro Horní
Meziříčko adresy místa trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě
datum zrušení údaje o místě trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Přechod v Hradecké ulici
Město Dačice uzavře kvůli zřízení přechodu v Hradecké ulici smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení bezúplatného věcného břemene se Správou a údrţbou silnic
Jihočeského kraje. Pro vydání stavebního povolení
je nutné zajištění práva zřídit stavbu na cizím pozemku.
Dle dohody se SÚS bude uzavřena smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, která umoţní vyrovnání majetkových vztahů po dokončení stavby. Pro umístění kabelového vedení pod těleso komunikace se předpokládá provedení protlaku.

Změna katastrální hranice
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit
na základě návrhu Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Dačice změnu katastrální hranice
mezi k. ú. Holešice u Cizkrajova a k. ú. Hradišťko u Dačic.
Katastrální hranice dnes vede jako spůlná středem řeky
Moravská Dyje, nově povede po hraně pravého břehu.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Srpen v Dačicích a místních částech
Rekonstrukce Kapetovy ulice: V současné době probíhají práce na vodovodu a kanalizaci v části ulice
od křiţovatky u Penny Marketu směrem ven z města.
V úseku od křiţovatky ulic Kapetova a Vápovská
po čp. 114 je sejmutá kamenná dlaţba (kostky), která
je prozatím deponována na středisku SÚS Dačice.
Město Dačice poţádalo Jihočeský kraj o darování těchto kostek.
Rekonstrukce Strojírenské ulice: Na stavbě jsou
ukončeny práce na provizorním mostu a přístupové
komunikaci a začíná demolice stávajících objektů.

Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, byla z důvodu havarijního stavu svahu oddělujícího areál tenisových kurtů u sokolovny a Mateřské školy v ulici Sokolská zadána realizace opěrné zdi v areálu MŠ Sokolská. Akci dokončila v měsíci srpnu společnost Technické sluţby Dačice s.r.o., nákladem 249.942 Kč.
Kancnýřův sad se po dlouhých letech dočkal nových
laviček, které byly nainstalovány v jeho horní části.
Původní lavičky s betonovými kostrami a dřevěnými
sedáky, na kterých se jiţ podepsal zub času i řádění
výrostků, byly nahrazeny lavičkami z ušlechtilého
materiálu - kovu. Zvolena byla varianta černá, celokovová. Ve stejném designu budou postupně doplňovány
další prvky, jako např. odpadkové koše, tak, aby mobiliář v centru města získal důstojný a ucelený vzhled.
Školní jídelna, která je příspěvkovou organizací zřízenou městem, má volné kapacity, které by mohly být
v případě zřízení samostatného vstupu vyuţity pro cizí
strávníky. V měsíci srpnu byla zahájena realizace.
Samostatný vchod bude zřízen na jiţní straně spojovacího krčku mezi gymnáziem a ZŠ. Součástí akce bude
i výměna stávajících nevyhovujících skleněných stěn
za tepelně izolační okna.
V měsíci srpnu byla dokončena rekonstrukce ohřevu
a rozvodů teplé vody pro gymnázium a školní jídelnu.
Mimořádná situace, která nastala těsně před začátkem
prázdnin, byla důvodem k okamţitému zařazení stavby
do letošního rozpočtu. Akci provedla firma HRON
Dačice s.r.o. za cenu 542.909 Kč včetně DPH.
Modernizace ČOV: bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na modernizaci čistírny odpadních
vod. V poptávkovém řízení nabídla nejniţší cenu firma
EKOEKO z Českých Budějovic, která projektovou
dokumentaci vypracuje za 234.000 Kč vč. DPH. Modernizace bude spočívat v úpravě česlovny a lapáků
písku, ve zlepšení separační funkce dosazovacích
nádrţí, v intenzifikaci biologického stupně, ve zvětšení
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hydraulické kapacity čistírny při zvýšených průtocích
a v opatření na sníţení obsahu fosforu.
V průběhu měsíce probíhalo sečení zeleně v Dačicích
i místních částech či čištění komunikací.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Spotřebitelský úvěr
Upozornění na povinnosti podnikatelů
- zprostředkovatelů při nabízení, poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Dne 1. 7. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb.,
kterým se mění, mimo jiné, zákon č. 229/2002 Sb.,
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
Touto právní úpravou dochází k rozšíření působnosti
finančního arbitra, který je specifickým státním orgánem
určeným pro řešení vymezeného okruhu sporů mezi zákonem uvedenými osobami, i na oblast spotřebitelského
úvěrování. Okruh povinných osob, na které se zmíněný
zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru.
Tyto osoby („instituce“) jsou v souladu s ustanovením
§ 19 citované novely zákona o finančním arbitrovi povinny arbitrovi nejpozději ke dni, od něhoţ jsou oprávněny
vykonávat svou činnost, poskytnout své zákonem dané
identifikační údaje (jako je např. obchodní firma, název
nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.). Tuto
informační povinnost mohou splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách www.finarbitr.cz.
Instituce, které dosud nebyly povinny splnit informační povinnost uvedenou v § 19 zákona, ji musí splnit
nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely
zákona. Povinnost splnit svou informační povinnost vůči
finančnímu arbitrovi se vztahuje jak na stávající podnikatele vykonávající činnost nabízení, poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě
ţivnostenského oprávnění pro ţivnost vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru“, tak i na podnikatele podnikající
dosud na základě ţivnostenského oprávnění pro ohlašovací ţivnost volnou s předmětem podnikání „Výroba,
obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti „Zprostředkování obchodu a sluţeb“ nebo v rámci oboru činnosti
„Sluţby v oblasti administrativní správy a sluţby
organizačně hospodářské povahy“.
Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační povinnost splnit nejpozději do 1. 10.
2011 a po tomto termínu vţdy nejpozději ke dni vzniku
svého ţivnostenského oprávnění pro shora citovanou vázanou ţivnost. Za nesplnění informační povinnosti můţe
být dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi uloţena pokuta aţ do výše 1.000.000 Kč, přičemţ řízení
o uloţení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne
nesplnění povinnosti.
Ing. Patricie Rellová, ţivnostenský úřad
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Zprávy ze Senátu:
Jak dál s územními plány
Zasedání Senátu na začátku
srpna nemělo být původně příliš
sloţité a pro média tématicky příliš
zajímavé. Situace se změnila poté,
co byly mezi projednávané body
zařazeny petice „Zachraňme Šumavu“ a petice „Za záchranu a zachování populace kamzíka horského
v pohoří Hrubého Jeseníku pro
příští generace“. Od tohoto okamţiku bylo jasné, ţe minimálně projednávání těchto dvou bodů bude velmi sledované, a tudíţ, ţe lze očekávat, ţe se neobejde bez většího
počtu obsáhlejších vystoupení různé kvality.
Tak se také stalo a předpokládám, ţe zájemci se s diskutovanou problematikou mohli i díky jednání v Senátu
podrobně seznámit.
Můj osobní názor na projednávání petic v Senátu
je poněkud ambivalentní. Na jedné straně projednávání
petic v Senátu umoţňuje problém zviditelnit a silněji
na něj upozornit, na straně druhé hrozí stupňování politizace řešeného problému a s tím souvisí moţnost vzniku
snah na potlačení vlivu odborných názorů. Z tohoto pohledu je otázkou, zda 10 000 podpisů je tou správnou
hranicí, která po provedeném šetření stanovuje povinnost
zařazení projednání petice na nejbliţší schůzi Senátu.
Trochu ve stínu projednávaných petic došlo na srpnové schůzi Senátu k projednání novely Soudního řádu
správního. V rámci projednávání novely tohoto zákona
bylo také diskutováno ustanovení, které se týkalo kromě
jiného i stanovení pravidel moţnosti rušení územních
plánů obcí a případně i zásad územního rozvoje krajů.
Společně se senátorem Petrem Víchou jsme v rámci
jednání Senátu navrhli pozměňovací návrh, který zajišťuje
stejné podmínky pro moţnost rušení územních plánů nebo
jejich částí bez ohledu na to, kdy tyto plány nabyly účinnosti. Tento náš pozměňovací návrh byl nakonec schválen
napříč politickým spektrem významnou většinou senátorek a senátorů.
Zásadní přínos námi navrţené změny spočívá v tom,
ţe na rozdíl od minulosti, kdy bylo moţné navrhovat rušení územních plánů v podstatě donekonečna, je nyní
moţné tyto návrhy podávat pouze nejvýše do tří let
po nabytí účinnosti územního plánu.
Pokud by byl tento pozměňovací návrh přijat i v Poslanecké sněmovně, došlo by podle mého názoru k významnému posílení jistoty obcí a krajů při plánování svého rozvoje, a tím i posílení stability jejich rozvoje.
Na druhé straně tříletá lhůta je dostatečně dlouhá na to,
aby mohly být případné účelově schválené územní plány
nebo jejich části napadeny a třeba i zrušeny.
Jak jsem jiţ naznačil, obhajoba tohoto pozměňovacího
návrhu nás čeká v Poslanecké sněmovně zřejmě na začátku nebo v průběhu září 2011. Tak uvidíme, zda se i poslanci většinově přikloní k podpoře větší stability a jistoty
obcí a krajů při plánování svého rozvoje.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor
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VEŘEJNÁ NABÍDKA
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá
Město Dačice tímto oznámením veřejnou nabídku na

prodej volného bytu č. 9 o velikosti 1 + 1,
o celkové podlahové ploše bytové jednotky 40,05 m2,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 36/2379 na společných částech domu čp. 422/V v ulici Dlouhá v Dačicích
a stejného podílu na pozemku p.č. 2429/148, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 689 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na listu vlastnictví č. 2912 jako vlastnictví Města Dačice,
tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru.

Zájemci musí doručit svoji nabídku
v uzavřené obálce zřetelně označené

„NEOTVÍRAT - prodej neobsazeného bytu
č. 9 v čp. 422/V v Dačicích“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice

nejpozději do pátku 16. 9. 2011 do 10:00 h.
Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v pondělí dne 19. 9. 2011 v 16:00 h v zasedací místnosti na
MěÚ Dačice, Palackého náměstí - informace o místě konání
na Infocentru Dačice.

Stanovená kritéria výběru:
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny, která
musí být vyšší neţ cena minimální, která je stanovena ve výši
440.550 Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny - v hotovosti před podpisem smlouvy, úvěrem ze stavebního spoření, hypotékou nebo kombinací úvěru s poměrnou částkou
v hotovosti apod. V případě shodných nabídek bude kupující
vybrán losem.

Nabídka musí obsahovat:
 jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis ţadatele
(ţadatelů), telefon, číslo účtu pro navrácení sloţené jistoty
 údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru
Jistota na budoucí kupní cenu:
Při podání nabídky musí zájemce sloţit jistotu na budoucí
kupní cenu ve výši 15.000 Kč v hotovosti na pokladně MěÚ
v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota
odečtena z kupní ceny. V případě, ţe vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí nebo nepodepíše kupní smlouvu do jednoho
měsíce po schválení prodeje zastupitelstvem města, zaplacená
jistota na budoucí kupní cenu se nevrací a jako kupující bude
doporučen orgánům města Dačice druhý zájemce v pořadí.
Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude zaplacená jistota
vrácena po podpisu kupní smlouvy se schváleným kupujícím.
Nabídky, které zájemci podají bez zaplacené výše uvedené
jistoty, budou ze soutěţe vyřazeny. Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda některou z doručených nabídek přijme, či nepřijme ţádnou z nich. Po schválení kupujícího Zastupitelstvem města Dačice bude vybraný kupující
hradit kupní cenu za prodej tohoto bytu na účet města Dačic
vedený u České spořitelny a.s. Součástí kupní smlouvy bude
dohoda o narovnání odpovídající ceně provedených změn na
předmětné nemovitosti. Informace o bytu a ceně odpovídající provedeným změnám na nemovitosti podá odbor správy
budov MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, telefon 384 401 234.
Prohlídku bytu moţno domluvit s vedoucí OSB pí Bénovou.
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Rekonstrukce v Nemocnici Dačice, a.s.
pokračují
Váţení spoluobčané, dovoluji si Vás krátce informovat o nezbytných stavebních úpravách v hlavní budově
nemocnice vyvolaných havárií vedení vody a kanalizace
na lůţkovém oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných
ve II. patře budovy. Jen krátce jsme se radovali z nově
vybudovaného pracoviště interny a 3 pokojů interního
stacionáře v přízemí hlavní budovy. Došlo totiţ k popraskání 60 let starých instalací vodovodního a kanalizačního
vedení ve zdech a průsak vody je aţ do suterénu budovy.
Proto jsme nuceni odloţit plánovanou a Vám všem jiţ
oznámenou rekonstrukci WC ve vstupním vestibulu
a provést nejprve likvidaci havárie. Rekonstrukce WC pro
pacienty u rentgenového pracoviště bude tudíţ odloţena
na pozdější dobu. V současnosti dokončujeme rekonstrukci odpadní kanalizace a rozvodu vody v druhé části budovy nad gastroenterologickým pracovištěm. Vyuţili jsme
doby dovolené našeho nájemce firmy Dentimed s.r.o.,
která vyuţívá 15 lůţek a chirurgických sálů v I. patře
na provádění operací cévní chirurgie pod vedením MUDr.
Ivo Čepla, a dokončili jsme v loňském roce zahájenou
rekonstrukci. Pracoviště MUDr. Čepla k dnešnímu dni jiţ
plně funguje.
Naše lůţkové pracoviště ve II. patře budovy je v těchto dnech stavebně dokončováno a do konce srpna budou
obkladačské a malířské práce ukončeny. Pro pacienty
vznikne příjemné a funkční nemocniční prostředí, kde
nebude problém vyjet s pacientem na posteli z pokoje
a zajistit jeho plnou hygienu na bezbariérové koupelně
s bezbariérovým WC. Těm, kteří nepoznali nemocniční
prostředí na vlastní kůţi, se tyto změny mohou zdát zbytečné, ale praxe nám ukazuje, ţe jak pro pacienty, tak i pro
náš personál jsou tyto uvedené úpravy značným přínosem.
Děkujeme Vám za pochopení a toleranci při stavebních
úpravách v areálu Nemocnice Dačice, a.s.
Za Nemocnici Dačice, a.s.
MUDr. Miroslava Člupková, předseda představenstva

O jedné nemocnici aneb o jednom
(zatím) nesplněném slibu
V článku „O jedné nemocnici“ (9. 6.) jsem psala
o historii a současném stavu v nemocnici v Dačicích.
Cílem článku rozhodně nebylo sniţování dosaţených
výsledků. „Kraj Nemocnici Dačice zatím zachránil před
jejím finančním krachem a za to mu patří dík,“ bylo mimo
jiné napsáno v uvedeném článku. Hysteričnost a aţ bulvárnost reakce paní náměstkyně Stráské (16. 6.) mě nutí
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reagovat. Abych se nedostala ve své reakci do bulvární
polohy i já, budu se drţet pouze faktů.
ČSSD jiţ před volbami 2008 opakovaně slibovala
obnovení plnohodnotné nemocnice v Dačicích. Je více
neţ pravděpodobné, ţe i na základě tohoto slibu vyhrála
volby v regionu Dačicka (v porovnání s předchozími lety)
v drtivé síle.
Má-li být nemocnice „plnohodnotná“, musí disponovat i akutními lůţky alespoň v základních oborech
(chirurgie, interna, ...). Jiţ nově zvolený hejtman Jihočeského kraje na setkání s občany Dačic řekl: „Jasně jsem
řekl, ţe tady budou lůţková oddělení, ne jen ambulance.
Nebudeme se bránit ani dalším aktivitám“. (pozn.: citace
z Jindřichohradeckého deníku z 11. 12. 2008)
Není divu, ţe občané chtějí vědět, jak je postupováno,
aby k naplnění slibu došlo. Jsem opoziční zastupitelka
a spoluobčané se i mne dotazují na situaci v Dačicích.
A tak se i já dotazují těch, kteří slibovali. Jako členka
dozorčí rady dačické nemocnice jsem nejdříve vznesla
dotaz v nemocnici. Kdyţ po dvakráte zněla odpověď,
ţe nejsou lékaři, byl logickým následným krokem dotaz
na krajském zastupitelstvu. K zodpovězení dotazů občanů
jsem zvolila cestu článku. Rozhodně mým cílem nebylo
rozpoutání předvolební kampaně, jak tvrdí paní náměstkyně. To zřejmě učinila aţ paní náměstkyně svou „málo
věcnou“ reakcí. Já se ale nadále budu drţet jen reálných
faktů - slíbili jste obnovení lůţek! A dnes v podstatě tvrdíte, ţe jejich obnovení je nereálné. Na to můj článek poukazoval.
Paní náměstkyně, pokud jiţ povaţovala za potřebné
na můj článek reagovat, mohla a měla spoluobčanům
sdělit konkrétní kroky, které jiţ byly učiněny k naplnění
slibu a které budou následovat. Neučinila tak a svou reakci bohuţel omezila na osobní rovinu. Odpovědi se tedy
mě ani občanům znovu nedostalo, a tak se ptám znovu: V
jakém časovém horizontu a v jakém rozsahu (pokud vůbec) plánuje kraj obnovu akutních lůţek v nemocnici
v Dačicích?
VZP sdělila, ţe akutní péči v Dačicích nenasmlouvá,
a proto se opět ptám, zda kraj vstoupí do jednání s pojišťovnou (pojišťovnami). Sliboval hejtman na setkání
s občany, kdyţ hovořil o „lůţkových odděleních“, jen zachování následné péče? Zjišťovali si politici za ČSSD, neţ
začali slibovat, informace, zda vůbec a za jakých podmínek pojišťovny nasmlouvají akutní péči? Jaké konkrétní
kroky (kromě inzerátů) budou učiněny k získání lékařů je-li to jediná překáţka. Fakt, ţe nejsou lékaři, není uspokojivá odpověď. Jedině po zodpovězení těchto konkrétních dotazů můţe občan vyhodnotit, jestli je slib plněn.
Doufám, ţe si při případné odpovědi odpovídající
uvědomí, ţe důvěra v politiku a politiky je vázána na
moţnost věřit předvolebním slibům.
Alena Nohavová, zastupitelka Jč. kraje za KSČM

FOFR PŮJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h
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Městská policie informuje
Přinášíme údaje z ukazatele rychlosti v ul. Hradecká
za období 12. 7. - 11. 8. 2011.
Celkový počet
vozidel
Ve
122388
směru
V proti130420
směru
V obou
252808
směrech
Podíl (%) 100,00

Překročení rychlosti
< 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100
18500 953

53

11

4

3

43007 2929 644 315 214

69

61507 3882 597 326 218

72

24,30 1,50 0,24 0,13 0,09 0,03

Průjezdnost vozidel v tomto úseku se zvýšila úměrně
s letní sezonou, procentuelní vyjádření počtu vozidel,
které zde překročily rychlost, se prakticky nemění.

Co řešila městská policie v červenci 2011






















61x přestupky řešené v blokovém řízení
1x odchyt toulavého psa - vrácen majitelům
38x doručení písemností do vlastních rukou na ţádost MěÚ
1x řešena krádeţ v supermarketu LIDL - blokově
1x stání vozidla na travnaté ploše - blokově
1x zjištěni prodejci parfémů na Palackého nám. - byl
zakázán další prodej
1x zjištěn úhyn ryb ve Vápovce - nahlášeno odboru
ţivotního prostředí
3x vylepena výzva k odstranění vraku z pozemní
komunikace - 2x odstraněn
2x oznámení zjištěných závad na technické sluţby
 1x závada na veřejném osvětlení
 1x zanesený odvodní kanál po přívalovém dešti
v ul. Na Sádkách
1x řízení dopravy před kinem při přívalovém dešti
1x zjištěna opilá ţena na Palackého nám. - převezena
domů
2x nález
 1x RZ z osobního vozidla - předána majiteli
 1x doklady - vráceny majiteli
2x měření rychlosti
 12. 7. Dosip - Lipolec, Berky z Dubé, Hradecká
 26. 7. LK - Velký Pěčín, Lipolec
3x spolupráce s HZS
 1x při odstraňování sršního hnízda v ul. Bratrská
 1x nahlášeno vosí hnízdo ve Velkém Pěčíně
 1x spadlý strom přes silnici v Bílkově
3x spolupráce s RZS
 1x přivoláni k ţeně, která upadala do bezvědomí
na Palackého nám.
 1x přivoláni ke zraněnému muţi na sluţebnu MP
 1x přivoláni k muţi, který ztrácel vědomí na akci
„Házení kozla z věţe“
Zabezpečování veřejného pořádku při konání akcí:
Cukrování, 3x průvod kejklířů, Rock Fest a Házení
kozla z věţe
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14x kontrola místních částí

Více informací o činnosti Městské policie Dačice na
internetových stránkách města v odkazu městská policie.
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice

Sdělení laboratoře MeDiLa diabetikům
Váţení spoluobčané - diabetici, i kdyţ opět nastala
pro Vás dost nepříznivá situace a mnozí z Vás budou
dojíţdět na diabetologickou ambulanci do J. Hradce,
laboratoř MeDiLa nekončí a bude Vám dále krve vyšetřovat.
Stačí přijít den před kontrolou do laboratoře a my
Vám na počkání krev bezplatně vyšetříme. S výsledkem
uţ pojedete ke svému lékaři na objednanou hodinu. Platí
téţ pro diabetiky z Jemnicka, Slavonicka a Telčska.
Pacienty, kteří mají problémy s chůzí nebo dopravou,
navštívíme a krev odebereme doma. Volejte na tel. číslo:
384 422 122 nebo 734 765 780. Jsme tu stále pro Vás...
Za kolektiv laboratoře I. Valenová

Co to je? Hagopur!
Během měsíce července se
v okolí Dačic, zejména v těsné
blízkosti silnic, objevily dřevěné
kolíky s pěnou nebo lze tuto pěnu
najít na stromech podél silnic. Jedná se o přípravek Hagopur, který
má zabránit střetu motorových
vozidel se zvěří. Na základě úsilí
Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., okresního mysliveckého spolku v J. Hradci byla
získána dotace od Krajského úřadu v Českých Budějovicích a pojišťovny Generali na nákup tohoto prostředku.
Na základě dvouletého průzkumu byly vybrány úseky
silnic, kde dochází nejčastěji ke střetu vozidel a zvěře. Na
těchto lokalitách jednotlivá myslivecká sdruţení provedla
na vlastní náklady aplikaci tohoto prostředku a zajistí jeho
pravidelnou obnovu tak, aby byla zachována jeho funkčnost. Doufáme, ţe tato akce, která bude později vyhodnocena, zabrání dopravním nehodám, při kterých dochází
k nemalým finančním ztrátám a je také samozřejmě ohroţen lidský ţivot a v neposlední řadě i ţivot zvěře.
Ing. Kamil Kupec, Městské lesy Dačice

Hledám kamarádku nebo kamaráda
Ţiji sama. Jen slušné a čestné jednání.
Tel.: 384 392 059

Jitka Danyiová - ČIŠTĚNÍ
DOMÁCNOSTÍ
koberců, sedaček, ...

INTERIÉRŮ A EXTERIÉRŮ
osobních aut

Nivy 164/IV, Dačice, mobil: 602 424 563
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Házení kozla aneb...
kterak diváci a účinkující zvítězili
nad nevlídným počasím
V neděli 31. 7. se několik minut po půl druhé
nad městem rozeznělo dunění bubnů a zahájilo program
první renesanční veselice v Dačicích. Průvod v dobových
kostýmech, v jehoţ čele nesli příslušníci cechu řeznického
obţalovaného kozla, se za velké pozornosti a podpory
diváků přemístil ke kostelu svatého Vavřince. Ve 4 hodinovém programu se v divadelních scénkách představil
domácí DS Tyl, všechny přítomné pobavili šermíři
ze skupiny Grál z Cidliny, historické tance předvedl soubor Calyculus z J. Hradce a energií naplnila diváky svým
výkonem středověká hudební skupina Grál z Pardubic.
Pod širým nebem a v interiéru kostela vystoupil rovněţ
soubor Ritornello. Nedílnou součástí odpoledního programu byly ukázky starých řemesel a prodej výrobků.
Kolem 18. hodiny jiţ ale všichni přítomní vzhlíţeli zvědavě k ochozu věţe, ze kterého byl po druhém soudu,
a opět za mohutného zvuku bubnů, nakonec hříšný kozel
přece jen svrţen. Přes neobvykle chladné počasí se akce
těšila veliké přízni diváků, která je tou největší odměnou
pro všechny, kteří se na přípravě celé akce podíleli.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Protiletadlový kanón na návštěvě
v Dačicích
V sobotu 13. 8.
navštívila po předešlé domluvě Letecké
muzeum v Dačicích
parta nadšenců raket
a pozemní techniky
z Brna, která v nedalekém Č. Rudolci
předvádí část svojí
techniky. V tomto
případě jde o samohybný protiletadlový kanón vz. 53/59 ráţe 30 mm.
Pamětníci jistě ví, ţe tato, ve své době, velice účinná
zbraň, je postavena na podvozku dodnes pouţívaného
nákladního vozu Praga V3S. Nebudu čtenáře zatěţovat
parametry tohoto velice hezkého exponátu, jen pomyslně
smekám klobouk před těmi, kteří se snaţí, za ne zrovna
malých finančních nákladů a spousty práce, prezentovat
historii naší tehdejší československé armády. V dnešní
době, kdy se spousta sběratelů snaţí být americkým nebo
německým vojákem (včetně vybavení válečnou nebo
poválečnou technikou), jsou, podle mého mínění, tito
evidentně tělem i duší patrioti, pomyslnou třešničkou
na dortu ve sběratelské sféře u nás.
Těším se na další spolupráci s touto partou a věřím,
ţe i dačičtí občané se budou mít v budoucnu na co těšit.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum v Dačicích

Pozvánka na větrání do Lidéřovic
Město Dačice děkuje všem, kteří se příprav a samotného provedení akce účastnili: paní Naději Jahelkové
a divadelnímu souboru Tyl za zpracování reţie a provedení scének, pracovníkům Technických sluţeb za kompletní
přípravu scény, MěKS za zvučení jednotlivých vystoupení, panu Strachotovi za připravené občerstvení, ředitelce
muzea Marii Kučerové za zajištění ukázky řemesel, panu
Valentovi za zapůjčení hlavního aktéra slavnosti - kozla,
a dále všem, kteří se aktivně zapojili do první renesanční
veselice v Dačicích.
Zvláštní poděkování pak náleţí panu Rudolfu Procházkovi, neboť to byl právě on, kdo přišel s nápadem na
uspořádání této, tematicky ojedinělé, veselice a také panu
faráři Jaroslavu Pezlarovi, který byl od počátku příprav
akci nakloněn a účastnil se rovněţ pracovních schůzek.
Poznámka na závěr: staré legendy bývaly mnohdy
kruté, ta naše dačická však letos měla dobrý konec, z věţe
byla samozřejmě svrţena maketa kozlíka a ten skutečný,
ţivý, se šťastně a ve zdraví vrátil ke svému majiteli :-).
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC

Spolufinancováno z Fondu malých projektů
Rakousko - ČR 2007 - 2013

V neděli 11. září 2011 od
14:30 h v gotických prostorách
kostela sv. Linharta v Lidéřovicích zazní hudba, o kterou
při tomto větrání kostela půjde
především. Skladby mistrů
váţné hudby zahraje praţský neprofesionální komorní
orchestr Musica Academica. Tento smyčcový soubor
se čtyřicetiletou tradicí řídí od roku 2005 Jan Popelka.
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Poutní slavnosti v DS Obořiště

Sportovní okénko TJ Centropen

Dne 21. 8. 2011 se obyvatelé města Dačice a uţivatelé
PS - Ledax o.p.s. zúčastnili poutní slavnosti v DS Obořiště - Proseč. Programem provázela dechová kapela „Třeboňská dvanáctka“. Kapela hrála k poslechu i k tanci,
všichni si odpolední program vesele a odpočinkově uţívali. Domů byl návrat s veselou náladou.
M. Cimbůrková, vedoucí střediska, sociální pracovnice
M. Zásmětová, DiS., sociální pracovnice

Oddíl fotbalu (fotbalové hřiště)

DS Tyl Dačice a MěKS Dačice za podpory Města
Dačice uvádějí historickou komedii

Ţeny Jindřicha VIII.
aneb chudák král(em)
9. září v 19:30 h na Státním zámku Dačice
Vstupné 50 Kč v předprodeji, 70 Kč na místě.
Předprodej na MěKS a Infocentru Dačice.

Datum
4. 9.
10. 9.
11. 9.
24. 9.
25. 9.
25. 9.
28. 9.

Čas
15:00 h
10:00 h
9:30 h
10:00 h
9:30 h
15:00 h
10:00 h

Kateg.
muţi
dorost
ţáci
dorost
ţáci
muţi
dorost

Druţstva
Dačice - Lišov
Dačice - Veselí n. Luţ.
Dačice - Kunţak
Dačice - Dříteň
Dačice - Větrovy
Dačice - Hrdějovice
Dačice - Sepekov

Oddíl volejbalu - krajský přebor ţeny (volejbalový
kurt u Sokolovny, v příp. nepřízně počasí sportovní hala)
Datum
Čas
Druţstva
7. 9. 17:00 h Dačice - SKP České Budějovice
12. 9. 17:00 h Dačice - Slovan České Budějovice
21. 9. 17:00 h Dačice - VSK Slavia ZF Budějovice
Nábor mladých volejbalistů v pondělí 5. 9. a 12. 9. 2011
ve 14:00 h na volejbalovém hřišti za Sokolovnou.

Malopěčínský dětský den
V sobotu 23. června pořádali dobrovolní hasiči v Malém Pěčíně za vydatné podpory místního obyvatelstva
den, který byl určený především dětem. Počasí přálo,
odpoledne svítilo sluníčko, k večeru sice spadlo pár
kapek, ale nebyl to ţádný vytrvalý déšť. Na návsi okolo
kapličky byly připraveny sportovně dovednostní soutěţe
pro děti, k občerstvení se grilovala vepřová kýta, pekly
se špekáčky a bylo nabídnuto i uzené maso.
Poděkování patří jezdeckému klubu v M. Pěčíně pod
vedením Zdeňky Koutné, MŠ v Sokolské ulici za zapůjčení tiskátek na potisk triček, firmě Střechy Svoboda
a syn s.r.o. z Č. Hrádku za zapůjčení grilu, bance Waldviertler Sparkasse von 1842 z Dačic za zapůjčení skákacího hradu, hudební skupině „Jersická hvězda“ za hudební
produkci a také Městu Dačice za finanční podporu celé
akce. Velký dík patří také všem malopěčínským dobrovolníkům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit.
SDH Malý Pěčín

Letní ples v Chlumci
V sobotu 13. srpna se v Chlumci u Dačic konal první
letní hasičský ples. Na ples zavítalo přibliţně 120 lidí.
Podmínku společenského oděvu neporušil snad nikdo,
pánové měli převáţně šortky, košili a sako a dámy oblékly
plesové šaty. Celý večer hrála skupina Kalíšci. Plesovou
atmosféru dodala bohatá tombola a taneční vystoupení.
Ples zahájily maţoretky z Dačic, které předvedly dvě
ze svých sestav. Pořadatelé si pro své hosty připravili
hasičskou kuchyni a ovocné bowle. V průběhu plesu bylo
příjemným zpestřením několik tanečních soutěţí, které
měly hojnou účast. Letní ples se protáhl aţ do ranních
hodin. SDH Chlumec děkuje všem svým sponzorům
za poskytnuté dary.
Bc. Markéta Nováčková, Chlumec

Oddíl kuţelek (kuţelna v Dačicích)
Oslavy 10. výročí otevření nové čtyřdráhy na kuţelně
v Dačicích
 3. 9. od 9:00 do 15:00 h Boglass Cup muţi (Jihlava,
Třebíč, Dačice A, B)
 4. 9. od 9:00 do 15:00 h Boglass Cup ţeny (Jihlava,
Nová Bystřice, Dačice)
 Součástí těchto oslav od 16:00 do 21:00 h volný vstup
pro veřejnost - sportovní obuv nutná
Mistrovská utkání:
Datum
Čas
Druţstva
24. 9. 10 - 13 h Dačice B - Sparta Kutná Hora 3. liga
24. 9. 13 - 16 h Dačice A - SKK Vrchlabí 1. liga
1. 10. 10 - 13 h Dačice A ţeny - Sokol Kolín 2. liga
Rozlosování niţších soutěţí prozatím nedošlo, bude koncem srpna vyvěšeno na nástěnce v kuţelně.
Výbor TJ Centropen Dačice
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Informace z knihovny
 Přijměte naše pozvání na poslední
prázdninový den do knihovny ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - středa 31. srpna - od 9
do 11 a od 13 do 16 h, pro kaţdého, malé i velké,
se něco najde ...
Burza vyřazených knih: 9 - 11 a 12 - 16 h. Dílny:
vyrábíme si obal na kníţku a kniţní záloţku
(lektorky H. Kulíková a V. Bláhová) 9 - 11 a 14 - 16 h.
Šamanismus v praxi - úvod - beseda s Martou Pejchalovou v 17 h (vstupné dobrovolné). Pokračování
besedy se uskuteční ve středu 21. září 2011 opět v 17 h
pod názvem Šamanismus v praxi - o léčení.
 Zveme všechny, kdoţ potřebují nebo chtějí pracovat
s počítačem a potřebují základní školení k jeho ovládání, na kurzy do knihovny: ZÁKLADY PRÁCE
S PC - 6. září, SEZNÁMENÍ SE S WORDEM 20. září, INTERNETOVÁ DŢUNGLE - 27. září.
Školení probíhá vţdy v úterý odpoledne od 14 do 17 h
a přizpůsobuje se poţadavkům účastníků. Cílem je
získat základní informace o práci s počítačem a Internetem, seznámit se se základními programy. Učíme se
na 5 počítačích v dětském oddělení knihovny, čímţ je
omezen i počet účastníků. Cena za tříhodinovou lekci
je 99 Kč. Je potřeba se přihlásit přímo v knihovně nebo

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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na telefonu: 384 422 397, mobil: 721 145 265.
 Od září začíná opět sobotní provozní doba.
Je OTEVŘENO od 8 do 11 hodin. Je určena všem,
kteří pracují mimo město a přes týden se do knihovny
nedostanou, pro studenty a pro všechny, kteří během
pracovního týdne nemají čas. Je otevřeno oddělení pro
dospělé - moţnost výpůjček knih, periodik a přístup na
internet.
 Středa 21. září v 17 hodin - srdečně Vás zveme
na besedu - Šamanismus v praxi - o léčení. Marta
Pejchalová vystudovala Fakultu ţurnalistiky UK
v Praze. Během svého ţivota prošla vícero zaměstnáními a více neţ 20 let se zabývala různými tzv. alternativními způsoby léčení, viděním světa a místa člověka
v něm. Paní Pejchalová o šamanismu říká: „před více
neţ pěti lety se mi otevřel svět šamanismu a bylo to setkání osudové, otevřelo dveře do nekonečných prostor
lidského ţivota i mimo něj. Tehdy jsem to nevěděla,
jen jsem cítila, ţe tady je někde moje záchrana“.
 TÝDEN KNIHOVEN - celostátní propagační akce
na podporu sluţeb knihoven se letos uskuteční v týdnu
od 3. do 9. října. Těšit se můţete například na představení e-knih (e-books), pasování druháků na rytíře řádu
čtenářského, besedu s cestovatelem či literární vycházku. Podrobný program najdete v příštím bulletinu.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

KINO

strana 12

2. 9., 3. 9. a 4. 9. v 19:30 h
9. 9. v 19:30 h a 10. 9. v 17:00 h
10. 9. a 11. 9. v 19:30 h
STROM ŢIVOTA
CIGÁN
MECHANIK ZABIJÁK
Film USA, titulky
Film ČR/SR, česky
Film USA, titulky
Vstupné 75 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné Vstupné 75 Kč, mládeţi do 15 let nevhodné
14. 9. v 17:00 h
16. 9. v 19:30 h a 17. 9. v 17:00 h
17. 9. a 18. 9. v 19:30 h
ŠMOULOVÉ
ZKAŢENÁ ÚČA
VIDITELNÝ SVĚT
Film USA, česky
Film USA, titulky
Film SR, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
21. 9. v 17:00 h
24. 9. v 19:30 h a 25. 9. v 17:00 h
30. 9. a 1. 10. v 19:30 h
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
JANA EYROVÁ
Film USA, česky
2. část, film USA, česky
Film BRIT, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné

MMaG

KULTURA

11. září - 12. říjen 2011
Zdeněk Šplíchal a hosté Antonín Kanta, Miroslav Štěpánek
Obrazy, kresby, kombinované techniky, objekty
Denně kromě pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vernisáţ výstavy v neděli 11. září v 16:00 h

11. září - 30. října 2011
Nová škola padesátiletá
K 50. výročí otevření ZŠ v ul. B. Němcové
Výstavní chodba muzea

MěKS

 8/2011

Sobota 3. září ve 20:00 h, sál MěKS Dačice
IV. ROCKOVÝ NÁŘEZ
Faraon no.2 - SORROW
Vstupné 70 Kč

Středa 21. září v 19:30 h, sál MěKS Dačice
NESTÁRNOUCÍ OPERETNÍ MELODIE
Účinkují sólisté operety Moravskoslezského a Slezského
národního divadla v Ostravě a Opavě
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě

Kadeřnictví Lenka
Göthova 66, Dačice, tel.: 602 890 725

Pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
(bez objednání i na objednávku)

Sobota 9:00 - 11:00 h (bez objednání)

www. pomocpro .cz
Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202

EXEKUCE? DLUHY?
Pomůţeme Vám z dluhové pasti
volejte: 724 680 736

