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V kostce...
Vážení spoluobčané, léto je v plném
proudu a prázdniny vrcholí. Kdo může
si užívá dovolených a tráví čas odpočinkem. Ten je pro náš život velmi důležitý.
Snažíme se tyto chvíle naplnit příjemnou
činností a také sbíráním sil pro další práci. Každý z nás má jistě jinou představu
o způsobu prožívání volného času a je důležité zachovat svobodu sobě i druhým v těchto
aktivitách. Otázkou zůstává, co dělat v okamžiku, kdy prožívání volného času začíná být
rizikové. Jistě Vás napadne mnoho příkladů
z praxe. Já dnes chci psát o jedné netradiční
zábavě, která má mnohdy katastrofické důsledky. Je to hraní na automatech.
Jistě je znáte. Při návštěvě různých zařízení
na Vás pomrkávají „očky“ a zvou za dobrodružstvím. Nabídka je opravdu bohatá. Část
lidí této nabídce nepodlehne. Těm, kteří zkusí štěstí v hazardu, to časem může výrazně
život zkomplikovat. Nejsou ojedinělé případy, kdy pro dluhy z hazardu museli lidé prodávat domy, přišli o celoživotní úspory, rozpadly se jim rodiny a přišli o přátele. Takto
trávený volný čas je nebezpečný pro všechny
zúčastněné. Na hazard, a to je dokázáno
praxí, se vždy váží další negativní společenské jevy. Jenomže tato problematika má ještě další souvislost.
Nedávno na webových stránkách města
proběhla anketa, zda v Dačicích regulovat hazard. Vyjádřilo se 358 respondentů‚
a z nich 63,7 % bylo pro úplný zákaz heren
ve městě a 17,9 % pro regulaci hazardu. Jasná většina.
Z logiky věci by vyplývalo, že hazard je
špatný, většinový názor (a to nejen na základě ankety) je hazard ve městě zakázat.
Ano, je to i můj názor, protože hazard nepřináší nic dobrého. Jenže ouha. Stávající
legislativní úprava vytvořila past na samosprávy. Původně většina peněz odváděných
sázkovými a podobnými organizacemi,
byla centrálně rozdělována do sportu přes
ČSTV. Možná jste zaznamenali, že došlo
k přesměrování peněz z hazardu směrem
k samosprávám a je na nich, jak je rozdělí.
Co je tou pastí? Když město zakáže na svém
území hazard, přijde o tyto peníze. V Dači-

Historický postup dačických fotbalistů
Fotbalisté TJ Centropen Dačice se poprvé v klubové historii probojovali mezi
jihočeskou elitu do krajského přeboru.
O svém triumfu v I. A třídě skupiny B
rozhodli svěřenci trenéra Tomáše Krejči
a jeho asistenta Františka Distla na začátku června po vítězství nad Křemží 2:0.
Vzhledem k tomuto významnému úspěchu byli 4. července přijati na radnici stacích se můžeme bavit o cca 1,8 milionu Kč.
Jsou tyto peníze dostatečným argumentem, proč hazard ve městě tolerovat? Rozhodování to není jednoduché. Je otázkou,
zda mít či nemít tyto peníze v městském
rozpočtu. Řešení této situace je dle mého
soudu dané tím, jak má kdo nastavené priority. Peníze z hazardu jsou „krvavé peníze“
a město by se od nich mělo distancovat.
A to i za cenu, že podpoří sport ve městě z jiných zdrojů. Vedení města chce a bude tuto
situaci řešit. Hodláme se držet rčení: „Kapka
prevence je víc, než vědro při problémech“.
Pojďme společně diskutovat k tomuto tématu. Máme k tomu další nástroj. Město vytvořilo oficiální profil na Facebooku a odkaz
je umístěn na oficiálních stránkách města.
Přeji Vám klidné prožití léta, kvalitní odpočinek na dovolených a zemědělcům dobrý průběh žní.
Ing. Jan Bartošek,
místostarosta

rostou Dačic Ing. Vlastimilem Štěpánem,
který jim jménem města pogratuloval
a popřál další úspěchy v nadcházející
sezóně.
Ing. Marcela Chvátalová,
odbor kultury a cestovního ruchu

FUKOVY DAČICE
2. ročník festivalu dechovek
na počest dačického hudebního
skladatele Vladimíra Fuky

neděle 12. srpna ve 14:00 h
letní areál „Pod Kaštany“
v zámeckém parku
Účinkují:
malá slovácká kapela ROZMARÝNKA
místní DAČICKÁ DEVÍTKA
jihočeská hasičská dechovka BOŽEJÁCI
Akce se koná za každého počasí, pořad
moderuje Jan Klivan, dramaturgie festivalu Milan Kubek a Olin Svoboda.
Vstupné v předprodeji 75 Kč, na místě
100 Kč. Předprodej MěKS a IC Dačice,
tel. 384 401 278 (265). Pořádá MěKS Dačice za finanční podpory Města Dačice.

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 8/2012

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/samosprava.
a zaměstnanost na projekt
yy schválila rozpočtové opatření číslo
Moderní město - moderní
12/2012 v těchto objemech: příjmy
úřad
na svém 14. zasedání konaném
554,49 tis. Kč, výdaje 1.058,65 tis. Kč,
schodek rozp. opatření 504,16 tis. Kč
20. 6. 2012 mimo jiné:
na své 45. schůzi konané 11. 7.
yy vyslovilo souhlas s celoročním hospo- yy schválila záměr refinancovat stávající 2012 mimo jiné:
úvěr na koupaliště
dařením města za rok 2011, a to bez
yy schválila rozpočtové opatření č. 13/2012
výhrad
yy schválila ceník náhrad za zatížení mav těchto objemech: příjmy 127,07 tis.
jetku města Dačice s účinností od 1. 7.
yy schválilo mimořádnou splátku hypoKč, výdaje 202,07 tis. Kč, schodek roz2012
téčního úvěru na bytový dům na Nipočtového opatření 75,00 tis. Kč
vách ve výši jeho zůstatku k 30. 6. 2012 yy schválila uzavření smlouvy o dílo s fir- yy vzala na vědomí souhrnnou zprávu
yy schválilo rozpočtové opatření číslo
mou K-BUILDING CB a. s., České Buo revizi právních předpisů města pro
11/2012, které bude v příjmové i výdějovice na zhotovení kanalizace v ul.
rok 2012
dajové části 0,-- Kč. Toto rozpočtové
Berky z Dubé za 1.090.220,72 Kč
yy vzala na vědomí zprávu o průběhu
opatření reaguje na rozhodnutí ZM yy vzala se souhlasem na vědomí zprávu
prodeje investičního majetku a výhled
zaplatit hypoteční úvěr.
o stavu městských lesů a záměrech
prodeje investičního majetku do konhospodaření v nich
ce roku 2012
yy schválila podání žádosti o finanční yy neschválila vyhovět žádosti o mimona své 44. schůzi konané 27. 6.
podporu v maximální výši 5 mil. Kč
řádný finanční příspěvek Občanského
2012 mimo jiné:
z Operačního programu Lidské zdroje
sdružení Okna Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města

Rada města

Průtahy při vyřizování
příspěvku na péči,
příspěvku na mobilitu
a průkazu osoby se
zdravotním postižením
V poslední době se na odbor sociálních věcí Městského úřadu Dačice
obrací stále více osob, které mají
problémy s vyřízením svých žádostí
o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a průkaz osoby se zdravotním
postižením. Problémy se týkají zejména neúměrně dlouhých lhůt pro
vyřízení žádostí.
Možnosti, jak se v takových situacích
bránit, popisuje ve svém článku „Jak se
bránit při nečinnosti Úřadu práce ČR“
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása. Doporučuje dotčeným osobám obrátit se na
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Článek je možné nalézt na internetové
adrese http://www.helpnet.cz/aktualne/
53212-3/jak-se-branit-pri-necinnostiuradu-prace-cr. Týká-li se Vás tato problematika a nemáte přístup k internetu,
popřípadě potřebujete pomoc s podáním, které je v článku doporučeno, obraťte se na Městský úřad Dačice, odbor sociálních věcí.
Mgr. Bc. Irena Vašíčková
odbor sociálních věcí
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ VOLNÉHO MÍSTA
pracovník - pracovnice odboru sociálních věcí
Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou)
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů vyhlašuje Město Dačice výběrové
řízení na místo pracovníka - pracovnice odboru sociálních věcí. Zájemci se mohou přihlásit do 14. 8. 2012 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad
Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
1. minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální
práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
2. schopnost jednání s lidmi a bezúhonnost v dosavadním životě
3. způsobilost k právním úkonům
4. státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který
ovládá jednací jazyk)
5. řidičský průkaz skupiny B
Výhoda: praxe v oboru

Doklady:
1. přihláška (k dispozici na MěÚ na útvaru tajemníka nebo na webových
stránkách města Dačice www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika/)
2. životopis
3. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Druh práce: pracovník - pracovnice odboru sociálních věcí
Zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších
změn a doplňků

Místo výkonu práce: Město Dačice
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

www.dacice.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 23. 6. 2012 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni Městského úřadu Dačice nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Jiří Průša, Daniel Kučera, Viktor Mátl, Matyáš Seidl, Damián Bartoš, Adam
Popjak, Damien Kouřil a Kryštof Koutný.

Dačické barokní dny
ročník dvanáctý

23. 8. – 26. 8. 2012
Pořádají Občanské sdružení Krasohled, Státní zámek Dačice
a Základní umělecká škola Dačice

PROGRAM

„Dožínkové“ větrání v Lidéřovicích
V neděli 19. srpna 2012 ve 14:30 h proběhne v kostele sv.
Linharta v Lidéřovicích opět větrání! Bude se věnovat dožínkám, možná překvapí, že v Bibli souvisí dožínky s Duchem
svatým. Mluvené slovo bude jako vždy proloženo duchovní
hudbou. Srdečně zve karmelitán P. Gorazd s přáteli.
Ing. Jan Jelínek

Čtvrtek 23. 8., 19:00 h, Státní zámek Dačice

Koncert na zámku
Hudba slavných autorů 18. století J. B. Lullyho, H. Purcella,
A. Vivaldiho a dalších. V dobových kostýmech účinkují žáci
ZUŠ Dačice a jejich hosté. Řídí: Mgr. Jakub Kydlíček.
Čtvrtek 23. 8., 20:30 h, Státní zámek Dačice

Král tančí – projekce filmu
Francouzská historická freska o době Ludvíka XIV.
a jeho dvorním skladateli Lullym (2000).
Pátek 24. 8., 19:00 h, kostel sv. Vavřince

DO-UT-DES – Hudební obětina
Dílo J. S. Bacha a Erika Oña, Ensemble Arcimboldo, Basel.
Řídí: Thilo Hirsch.
Sobota 25. 8., 20:30 h, sál v areálu firmy Pokorný Dačice

Commedia nova amorosa
aneb veselé kejklení o lásce
Krasohled Dačice, hudba Jakub Kydlíček, Richard Šeda.
Neděle 26. 8., 19:00 h, kostel sv. Antonína Paduánského

Concerti Ecclesiastici
Církevní rok v hudbě G. Gabrieliho, R. de Lassa, M. Praetoria
a dalších skvělých autorů pozdní renesance a raného baroka.
Účinkují Ensemble Versus (Vladimír Maňas)
a La Gratiosa (Richard Šeda).
Vstupné na všechna představení 60 Kč.
Více na www.dacickebaroknidny.cz.
Akce je konána s podporu Města Dačice.
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Informace pro příjemce příspěvku
na péči a pečující osoby

Nechcete čekat?
Objednejte se!

Od 1. 1. 2012 došlo ke změnám v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jímž se řídí poskytování příspěvku na péči. Tento text se zaměřuje pouze
na některé z nich.

S ohledem na zvýšený zájem o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů jsme pro naše klienty
zavedli na odboru vnitřních věcí
možnost objednávání.

Nově je zaveden institut asistent sociální péče. Jde o situaci, kdy příjemci
příspěvku na péči poskytuje potřebnou
pomoc osoba, která není osobou blízkou (pečující a pečovaná osoba nejsou
v příbuzenském vztahu). Pomoc může
být zajišťována například přáteli, sousedy, známými apod. Dle výše uvedeného zákona je asistentem sociální péče
fyzická osoba, která je starší 18 let věku,
je zdravotně způsobilá a poskytování
pomoci nevykonává jako podnikatel.
Asistent sociální péče musí být uveden
na formuláři „Oznámení o poskytovateli
pomoci“, který se přikládá k žádosti o příspěvek na péči nebo při změně poskytovatele pomoci.
Podle zmíněného zákona (§ 83) je
nutné, aby asistent sociální péče uzavřel s osobou, které poskytuje pomoc,
písemnou smlouvu o poskytování pomoci. Smlouva musí obsahovat označení
smluvních stran, rozsah pomoci, místo
a čas poskytování pomoci a výši úhrady
za pomoc. Vzor smlouvy lze nalézt například na internetových stránkách některých organizací zabývajících se poradenstvím osobám se zdravotním postižením
(např. Liga vozíčkářů). S vytvořením této
smlouvy Vám také rádi pomůžeme na
odboru sociálních věcí Městského úřadu
Dačice. Pokud nebude mezi příjemcem
příspěvku na péči a asistentem sociální
péče uzavřena takováto smlouva, může
příslušná pobočka úřadu práce zastavit
výplatu příspěvku na péči.
Na základě takto uzavřené smlouvy
hradí pečovaná osoba z příspěvku na
péči asistentovi sociální péče sjednané
finanční částky. Do výše 12 000 Kč měsíčně je asistent sociální péče osvobozen
od daně z příjmů, nad tuto částku již musí
daň z příjmů odvádět (k tomu dochází
např. v situacích, kdy asistent sociální
péče uzavřel smlouvu s více osobami,
kterým poskytuje pomoc).
Při kontrole využití příspěvku na péči
(§ 29) může příslušný správní orgán provádějící kontrolu využívání příspěvku
na péči (kontaktní pobočka úřadu práce) vyžadovat, aby příjemce příspěvku
prokázal, že příspěvek využil k zajištění
potřebné pomoci. Příjemce příspěvku je
povinen zajištění potřebné pomoci prokázat způsobem, který osvědčí využití
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příspěvku, nebo dokladem o vyplacení
příspěvku fyzickým nebo právnickým
osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb, a to
nejvýše 1 rok zpětně. Doporučujeme příjemcům příspěvku na péči, aby si uschovávali doklady o úhradách za poskytnutí
potřebné pomoci.
Poskytuje-li potřebnou pomoc osoba
blízká, je vhodné vést si dokumentaci
(např. zápisem do sešitu) o tom, jaká pomoc byla touto osobou vykonána a jakou
odměnu za ni obdržela. Např. u příjemce
příspěvku na péči ve výši 800 Kč by mohl
záznam obsahovat, že v určitém měsíci
bylo pečující osobou zajištěno: 5x nákupy, 2x praní a žehlení prádla, 4x úklid,
1x doprava a doprovod pečované osoby
k lékaři, 8x pomoc při osobní hygieně,
2x pochůzka - vyzvednutí léků. Pečující
osoba obdržela 800 Kč. Pokud potřebnou pomoc poskytuje asistent sociální
péče, je vhodný obdobný postup. Jako
doklad též poslouží výše zmíněná písemná smlouva.
Poskytuje-li potřebnou pomoc registrovaný poskytovatel sociálních služeb
(např. pečovatelská služba, osobní asistence), příjemce příspěvku prokáže rozsah zajištěné pomoci uzavřenou smlouvou s poskytovatelem sociálních služeb
a prostřednictvím dokladů, které mu
vystaví poskytovatel sociálních služeb
o úhradě za poskytnuté služby. Je vhodné
si tyto doklady uschovávat 1 rok zpětně.
Je-li pomoc poskytována jak blízkými osobami, případně asistenty sociální
péče, tak registrovanými poskytovateli
sociálních služeb, příjemce příspěvku
prokáže zajištění potřebné pomoci kombinací výše uvedených způsobů.
Příjemci příspěvku žijící v pobytových
zařízeních sociálních služeb prokáží rozsah zajištěné pomoci smlouvou s poskytovatelem sociálních služeb. Těmto
poskytovatelům náleží ze zákona celá
výše (popř. 75 % v případě týdenních
stacionářů) příspěvku na péči. Pobytová
zařízení vedou o svých klientech záznamy, rozsah a způsob zajištění pomoci lze
v těchto záznamech dohledat.
V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odbor sociálních věcí MěÚ Dačice.
Mgr. Bc. Irena Vašíčková,
odbor sociálních věcí

V současné době se můžete nově objednat prostřednictvím internetu na občanské průkazy, cestovní pasy, matriku,
ověřování, evidenci obyvatel a CzechPoint. Odkaz pro tuto novou službu je
umístěn na webových stránkách města.
Tento systém funguje ke spokojenosti našich klientů již dlouho na odboru
dopravy pro agendu evidence vozidel,
řidičské průkazy, digitální tachografy
a bodový systém.
Věřím, že možnost objednávek na odbor vnitřních věcí přispěje k dalšímu zvýšení komfortu pro klienty městského úřadu a tím i k jejich spokojenosti s našimi
službami.
Ing. Karel Macků, tajemník

Tomáš Magnusek točil
v Dačicích komedii Jedlíci
Ve čtvrtek 19. července strávil
v Dačicích natáčecí den filmový štáb
v čele s režisérem Tomášem Magnuskem, který před pár dny začal natáčet svůj nový film Jedlíci aneb sto
kilo lásky.

Snímek by se měl pohybovat v žánru
nevážně vážné komedie. Natáčení probíhalo ve firmě Centropen, a. s., v dačické
nemocnici, na Havlíčkově náměstí u kašny a v knihkupectví pana Hejla. Kromě
herců Dagmar Patrasové a Václava Svobody, kteří natáčeli v Dačicích, se ve filmu v hlavních rolích představí Ilja Racek,
Veronika Žilková, Martin Stropnický, Ivana Andrlová či Luboš X. Veselý. Premiéra
filmu je plánovaná na únor příštího roku
a na promítání spojené s besedou s autory a herci se mohou těšit i dačičtí diváci.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

www.dacice.cz

Městská policie informuje
Údaje z ukazatele rychlosti v ulici Třída 9. května za období
od 11. 6. do 10. 7. 2012.

Celkový počet
vozidel

Překročení rychlosti
> 50

> 60

> 70 > 80 > 90 >100

Ve směru

92 853 31 360 4 040

113

20

6

V protisměru

119 409 55 224 12 788 2 341 384

84

20

V obou směrech 212 262 86 584 16 828 2 965 497

104

26

Podíl (%)

100,00 40,80

7,90

624

1,40 0,23 0,05 0,01

Informace z ukazatelů rychlosti v místních částech jsou ze
stejného období a jsou uvedeny z obou směrů dohromady.
Ukazatel Borek - celkem projelo 37 645 vozidel, tj. Ø 1 255 za
den. 66,5 % vozidel jelo více než 50 km/h, 19,2 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 172 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 139 077 vozidel, tj. Ø 4 636
za den. 52,2 % vozidel jelo více než 50 km/h, 2,2 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 30 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel V. Pěčín - celkem projelo 194 089 vozidel, tj. Ø
6 470 za den. 85 % vozidel jelo více než 50 km/h, 35,1 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 2 116 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.

Co řešila městská policie v červnu 2012
yy 96x řešen přestupek
yy 84x doručení písemností do vlastních rukou
yy 5x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady
města a zastupitelům
yy 2x kouření na místech zakázaných
yy 1x nález injekční stříkačky - likvidace
yy 1x řešen neoprávněný výlep inzerátů po městě - po domluvě
odstraněno
yy 1x probuzen muž spící na trávě - vykázán z místa
yy 2x účast na zasedání zastupitelstva města
yy 1x přivolána hlídka na silnici mezi Dačice a D. Němčice, kde
houf kačen na silnici bránil bezpečnému projetí vozidel - ve
spolupráci s myslivci byly kačeny zahnány na rybník
yy 1x blokovou pokutou řešen cyklista, který jel večer neosvětlen a pod vlivem alkoholu
yy 1x zjištěn opilý muž - provedena dechová zkouška (1,71 ‰),
po vyšetření lékařem RZS odvezen na záchytnou stanici
do Jihlavy
yy 1x přivolána hlídka ke zraněnému muži - na místo přivolána
RZS, která muže odvezla do nemocnice, o události informována rodina
yy 2x zjištěna závada na dopravním značení - 1x oznámeno na
SÚS, 1x oznámeno na TS
yy 1x jako vrak bylo označeno vozidlo stojící na místní komunikaci
yy 1x stížnost na rušení nočního klidu - po příjezdu na místo vyřešeno domluvou
yy 3x při noční službě kontrola zámeckého parku se zaměřením
na mladistvé osoby
yy Kontrola osvětlení cyklistů
yy 3x odchycen pes - 2x vrácen majiteli, 1x pes umístěn v kotci
na služebně MP
yy 15x přednáška - 1x školka Bratrská, Sokolská, 1x školka Dolní
Němčice, 1x školka Za Lávkami, 1x školka Bílkov, 7x přednáška na služebně pro žáky ZŠ Komenského - výbava kola, práce

MP, 4x Střední škola technická a obchodní Dačice
yy 1x řízení dopravy - přívalový déšť u kina, Tř. 9. května - spolupráce s HZS
yy 2x spolupráce s PČR - 1x krádež v Prioru, 1x při noční službě
kontrola mladistvých
yy 2x nález - 1x peněženka - vrácena majiteli, 1x RZ od vozidla předáno na MěÚ, odbor dopravy
yy 2x oznámení dopravního přestupku
yy 1x zabezpečování veřejného pořádku při konání akce Cukrování
yy 2x měření rychlosti - 6. 6. Velký Pěčín, Berky z Dubé, 21. 6.
Lipolec
yy 1x kontrolní měření rychlosti - 16. 6. silnice Dačice - Bílkov
yy 17x kontrola místních částí

Přikládáme kontakty na Městskou policii Dačice
a na Policii ČR, Dačice:
yy Městská policie Dačice: mobil 602 486 070, e-mailová adresa
mestska.policie@dacice.cz
yy Policie ČR, Dačice: mobil 776 759 666, telefon: 384 422 333,
e-mailová adresa jhoopdacic@mvcr.cz
Více informací o činnosti na internetových stránkách města
v odkazu Městská policie.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

Poděkování dačickému koupališti
Děkuji za vynikající a ochotnou obsluhu bufetu Koupaliště
Dačice. 		
Radek Pátek, Frýdek Místek
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Návštěva dačických hasičů
Zprávy ze Senátu

Nápad na moji návštěvu vznikl již asi před dvěma měsíci zhruba v polovině
května při mé účasti na oslavách 130. výročí od založení Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) Dačice. Protože se o činnost hasičů dlouhodobě zajímám, domluvili jsme se s panem starostou SDH Dačice Jiřím Stýblem a náměstkem starosty
SDH Dačice Vlastislavem Švecem, že si na sebe ještě v létě uděláme více času
a oni mě budou podrobněji informovat o fungování hasičů na Dačicku.

Kominíci a městské byty
Upozorňujeme nájemníky městských bytů, že revize a čištění
komínů v těchto objektech smluvně zajištuje firma „Kominické
družstvo Jihlava“. Jinou kominickou firmu do objektu nevpouštějte a už
vůbec jí nic nehraďte.
Dále upozorňujeme občany města
Dačice, že pokud se jakákoliv kominická
firma odkazuje na doporučení města
Dačice, tak je to nepravdivá informace,
protože město Dačice nemá s těmito
firmami nic společného a nedává jim
žádné doporučení.
Martina Bénová,
vedoucí odboru správy budov

Město Dačice spouští
profil na Facebooku
Vhodný termín k návštěvě vyšel na
pondělí 9. července odpoledne. S potěšením píši, že pro mě byla zajímavá jak
návštěva dačické hasičské zbrojnice, tak
následně blízkých Radlic.
Co se týká hasičské zbrojnice, zde
jsem uvítal především možnost diskuse
o materiálním a technickém zabezpečení
a vůbec podmínkách fungování profesionálních a dobrovolných hasičů a jejich
spolupráci mezi sebou i s městem.
Protože v současné době (červenec
2012) je v Senátu projednávána změna
zákona o pojišťovnictví, jejímž jsem spolupředkladatelem, která by měla, pokud
bude přijata, znamenat zásadní podporu
financování hasičů ze strany pojišťoven,
zajímal mě názor hasičů z terénu. Byl
jsem rád, že jsem měl možnost promluvit
i s ředitelem Územního odboru HZS Jindřichův Hradec Janem Všetečkou, který
pochválil spolupráci s městem a panem
starostou Vlastimilem Štěpánem.
Nebudu zastírat, že pro mě významným bodem návštěvy byla i prohlídka
staré hasičské stříkačky z předminulého
století tzv. koňky (byla tažena koňmi),
která byla vyrobena ve firmě Josef Vystrčil a syn. Již podle jména je asi poznat,
že firma, která svoji činnost ukončila
znárodněním v roce 1948, kdysi patřila mým předkům. Firmou Josef Vystrčil
a syn vyráběné stříkačky tzv. „vystrčilky“
se dosud spíše již jako muzejní exponáty
vyskytují nejen na jihu Čech a Moravy,
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ale i například na severu současného Rakouska. Právě jednu z posledních firmou
vyrobených stříkaček, již poháněnou
dvoutaktním motorem, jsem měl potom
možnost si prohlédnou v Radlicích (místní část Volfířova).
Pokud se nyní vrátím zpět do současnosti a k dačickým hasičům, tak jsme
samozřejmě živě diskutovali o současném umístění SDH Dačice i jeho historii.
Přiznávám, že se necítím být oprávněn
k tomu, abych se jednoznačně vyjadřoval
jak, co a kdy se mělo stát. Pravdou je, že
dobrovolní hasiči jsou nejstarším spolkem v Dačicích, který funguje bez přerušení své činnosti až do současnosti. Pravdou je i to, že se vznikem profesionálních
hasičů se logicky role tzv. dobráků z hlediska jejich významu pro ochranu životů,
majetku a zdraví lidí snížila. Pravdou ale
je i to, že dobráci umí a dělají kromě hašení požárů i spoustu dalších užitečných
věcí například i v oblasti společenského
života města. Osobně mám pocit, že si to
současné vedení města uvědomuje a že
vůle SDH Dačice ze strany města podporovat existuje.
Sám za sebe budu potom s dačickými
hasiči rád spolupracovat. Moc mě potěšil
jejich slib, že se pokusí starou koňku rekonstruovat. Pokud se k tomu skutečně
odhodlají, a nejedná se vůbec o jednoduchou práci a lacinou záležitost, rádi je
s bratrem podpoříme.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

Dačice se od začátku
července nově prezentují
na sociální síti Facebook.
Tento oficiální profil města
bude sloužit zejména pro
rychlé šíření informací. Naším záměrem
je informovat uživatele této sítě o aktuálních zajímavostech ve městě, zprávách
z radnice, o pozvánkách na kulturní
i sportovní akce. Do budoucna by se facebookové stránky Dačic měly stát informační a obrazovou galerií života ve městě. Na facebook Dačic se dostanete přes
odkaz uvedený na webových stránkách
města www.dacice.cz.
Ing. Marcela Chvátalová,
odbor kultury a cestovního ruchu

Příměstský tábor
v Domovince v Dačicích
Dačický ZVONEČEK pořádá Příměstský tábor v Dačicích v Domovince od 20. 8. do 24. 8. 2012.
Program bude zajištěn denně od 9:00 h
do 17:00 h. Tábor je určen členům o. s.
Dačický ZVONEČEK (i zdravým sourozencům). Každý den nás čeká táborový
program – výlety, soutěže, rukodělné
práce, pobyt v přírodě, diskotéka atd.
Kontakt: Dačický ZVONEČEK, o. s.,
mobil: 777 861 741, 723 748 883, e-mail:
info@dacickyzvonecek.cz, číslo účtu:
1100010569/7940.
Jitka Denková a Ludmila Rehartová

www.dacice.cz

Výlet do Prahy
za Jiřinou Bohdalovou

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení nově vznikajícího místa

pracovník Kina městského kulturního střediska
Městské kulturní středisko Dačice vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka
Kina MěKS Dačice. Zájemci se mohou přihlásit do 20. 8. 2012 formou písemné
žádosti doručené na MěKS, Palackého náměstí 4/I, 380 01 Dačice.

Požadavky:
1. minimálně střední odborné vzdělání
2. dobrá znalost práce s PC
3. schopnost jednání s lidmi /prodej, předprodej a kontrola vstupenek, jednání
se sponzory, mateřskými školkami, školami a učilišti, kluby seniorů, zajišťování
smluvních cen s filmovými distributory/
4. bezúhonnost v dosavadním životě a způsobilost k právním úkonům
5. státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který
ovládá jednací jazyk)

Výhoda:
yy praxe v oboru kinematografie
yy vzdělání se zaměřením na oblast kultury, marketingu, filmové tvorby, orientace v nových filmech, premiérách, vzdělávacích pořadech
yy dobrá znalost práce se SW pro webové prezentace, fakturaci, tvorbu programů, plakátů, obsluhu reservačního systému, prodej vstupenek, programování
jednotlivých filmů, kontakt s distributory

Doklady:
1.
2.
3.
4.
5.

přihláška
předložení výhledové koncepce Kina
životopis
výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Druh práce: pracovník MěKS
Místo výkonu práce: Město Dačice
Zařazení: 7. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších
změn a doplňků

Nástup: 1. listopadu 2012
Městské kulturní středisko Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Město Dačice organizuje ve čtvrtek 13. září
zájezd do Prahy určený
pro seniory na natáčení
televizního pořadu Jiřiny Bohdalové se zajímavými hosty,
který bude vysílán na podzim tohoto
roku na obrazovkách TV Prima. Cena
200 Kč/osobu. Každý účastník dostane
navíc od produkce 50 Kč na občerstvení během dne.
Zájemci ať se hlásí na tel. 384 401 286
(265), e-mail: zdravemesto@dacice.cz
nebo osobně na Infocentru Dačice. Je
možné přihlásit se také u Marie Cimbůrkové na tel. 723 487 153.
Ing. Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

Klub seniorů v Dačicích
První schůzka Klubu seniorů se
v letošním roce konala 12. března.
Zájemci se scházejí v klubu Domu
s pečovatelskou službou Dačice.
Do prázdnin se uskutečnilo celkem 6
schůzek, na nichž se sešlo 152 žen i mužů.
Program setkání je velice pestrý a zajímavý. Dvakrát se schůzek zúčastnil pan starosta Ing. Štěpán, dvakrát pan místostarosta Ing. Bartošek. Zajímavá byla beseda
s PhDr. Bisovou nazvaná „Jaro v parku“.
Krásná byla i beseda s panem Jiřím Albrechtem s kresbami a autorským čtením. Pan
Hájek - zážitky z cestování - krásné. Beseda s Annou Jakešovou o bolestech kloubů
a revmatismu. Přejeme pěkné prázdniny
a 3. září na shledanou, chtěli bychom jet do
Slavonic do muzea samorostů.
Dana Krtková a Rudolf Hájek

Sobota 25. srpna od 21:00 h, sál MěKS, vstupné 60 Kč

ARIVA - taneční zábava

NOVĚ PEDIKÚRA, MASÁŽE
Helena Šimánková
Klasická pedikúra 150 Kč
Provozovna na Červeném Vrchu,
ulice Jižní 345, Dačice

Objednávky na tel. 739 622 555
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Knihovna dětem a pro dětské čtenáře
Městská knihovna v Dačicích spolupracuje po celý rok se školami i s dalšími organizacemi ve městě. Realizuje několik projektů na podporu čtenářské gramotnosti. A červen je měsíc, ve kterém chceme za spolupráci poděkovat a ještě
jednou děti do knihovny pozvat. To se podařilo i letos. Když nepočítám běžnou knihovnickou činnost, tzn. půjčování
a vracení dokumentů, používání internetu aj., prošlo knihovnou a její letní čítárnou během týdne celkem 550 dětí.

Pro prvňáčky skončil projekt Už jsem
čtenář aneb Knížka pro prvňáčka, který
sponzoruje nakladatelství Triton a Svaz
knihovníků ČR. Děti po celý rok knihovnu navštěvovaly a splnily řadu podmínek soutěže. Odměnou je knížka pro
prvňáčka, původní česká novinka, která
byla napsána výhradně pro účastníky
projektu a nikde ji nelze koupit. Celkem
81 dětí z prvních tříd tak dostalo knížku
s názvem Školníci a ještě jako bonus loutkovou pohádku o Ošklivém káčátku.
Druhým ukončeným projektem byl

projekt Celé Česko čte dětem. Do něj se
zapojili předškoláci ze dvou mateřských
škol ve městě a maminky s malými dětmi.
Smyslem projektu je dětem číst, nejlépe
každý den, aspoň 20 minut. Děti potom
čtení svých rodičů hodnotí v žákovské
knížce a kreslí obrázky k přečtenému.
Odměnou pro děti zapojené do projektu
byla pohádka Veverka Zrzečka. Děti tuto
knížku znají a také nám vytvořily strom
pro veverku a namalovaly obrázky, které
jsou k vidění v knihovně.
A do třetice všeho dobrého proběhl již
osmý ročník DOPOLEDNÍČKU – malého
literárního a divadelního festiválku. Tentokrát si na něj děti z Tyláčku pod režií paní
Jahelkové nastudovaly pohádku Dobře
to dopadlo aneb Tlustý pradědeček, loupežníci a detektývové na motivy pohádky
Josefa Čapka. Čapkova čeština je barvitá
a nádherná, nicméně pro dnešní děti ob-

čas těžká. Děkuji proto velice, že se do
tohoto úkolu všichni pustili a dobře se ho
zhostili. Byla radost sledovat, jak si herci
i diváci představení od představení lépe
a lépe užívají. Všichni se naučili loupežnickou hymnu a letní čítárnou zněl rockenroll
a všichni tancovali. Bylo to super! A hurá
na prázdniny!
Z celého srdce DĚKUJI: režisérce paní
Jahelkové, dětským a teenager hercům:
K. Macků, V. Malému, V. Novákové,
J. Peškové, T. Kučerové, K. Rychlíkové,
M. Rychlíkovi, V. Kučerovi, K. Stupkovi,
R. Horákové a P. Krčmarikové. Dále hráli:
pravá hostinská - K. Mrskočová, nezapomenutelná Kokotička - H. Kocmálová,
tlustý pradědeček – excelentní K. Kubát.
Technická pomoc: R. Kubek, L. Seidlová
a Městské kulturní středisko v Dačicích.
Mgr. Zdeňka Chadimová,
ředitelka Městské knihovny Dačice

Redakce se omlouvá za tiskovou chybu v červencovém čísle zpravodaje, kdy byl otištěn inzerát z měsíce dubna a května.
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Co je nového na ZŠ Komenského
yy 14. května odjeli žáci 9. ročníku na poznávací pobyt do Londýna. Pětidenní
výlet, který obsahoval především „maraton“ po hlavním městě Anglie, nelze
nazvat jinak než báječný a úžasný!!
Účastníci zájezdu měli možnost vidět
nebo navštívit Legoland, Buckinghamský palác, Westminsterské opatství, parlament, Big Ben, Downing
Street, Trafalgarské náměstí, Greenwiche, hrad Tower, Londýnské kolo,
ad. Krásný zážitek zajistíme také pro
budoucí deváťáky.
yy Ve středu 16. května zorganizoval ČČK
v J. Hradci okresní kolo soutěže Hlídek
mladých zdravotníků. Naši školu reprezentovaly dvě hlídky v kategorii 1. stupeň složené z žáků 3. – 5. tříd, kteří navštěvují zdravotnický kroužek na naší
škole. I když na ně bylo počasí kruté,
nevzdaly to. Na medaile nedosáhly, ale
přivezly si mnoho užitečných informací. Zároveň s touto soutěží probíhala
soutěž Mladý záchranář – dokaž, co
umíš - kde jejich vědomosti prověřili zástupci hasičů, dopravní policie
a protidrogového centra. V této soutěži
se hlídka ve složení P. Müller, T. Plocek,
D. Švejdová, O. Bártů a I. a E. Pejčochovy umístila na 3. místě (účast 7 hlídek).
Děkujeme za reprezentaci školy.
yy Ve čtvrtek 17. května se zúčastnili žáci
naší školy Okresního kola Dopravní
soutěže mladých cyklistů v J. Hradci.
Velmi pěkně obhájili 1. a 3. místo z oblastního kola v Dačicích. I přes nepřízeň
počasí se umístili naši starší cyklisté na
3. místě a mladší cyklisté na 7. místě.
Blahopřejeme.
yy 16. května jsme realizovali 13. ročník
tradiční atletické soutěže školy – O Štít
města Dačice - naší škole patří bronzový pohár pro městské školy. Velká pochvala patří mladším dívkám, které ve
své kategorii nasbíraly nejvíce bodů.
Soutěž skončila vítězstvím ZŠ Slavonice. Slavoničtí ukázali převahu hlavně
v chlapeckých kategoriích a zaslouženě zvítězili. Zlepšení prokázala ZŠ
Hradecká Telč, která obsadila druhé
místo. Děkujeme za pěkné výkony!
yy Žáci 1. stupně se zúčastnili atletických závodů okresního kola v trojboji
(50 m, skok daleký, hod kriketovým
míčkem). Největší pochvalu si zaslouží
trojice chlapců. T. Hlava vyhrál kategorii 1. - 3. ročník. Ve starší kategorii (4.
a 5. ročník) vybojoval stříbro L. Zelenka
a D. Štolba skončil čtvrtý, jen těsně za
stupni vítězů. Další závodníci již obsa-

dili místa ve druhé polovině výsledkové listiny, a proto obsadila naše škola
v celkovém součtu 4. místo.
yy Společně jsme oslavili Den dětí. Deváťáci se svými třídními učitelkami připravili
pro žáky z 1. - 5. tříd různé zábavné soutěže a hry. Přestože počasí bylo chladné a občas zapršelo, děti si svůj svátek
zkazit nenechaly. Děti 2. stupně si užily
zmrzlinu v cukrárně paní Tiché. Oslavy
proběhly tradičně i ve školní družině.
Vychovatelky si pro děti přichystaly veselé soutěže a sladké odměny. Dětem
se oslava jejich svátku moc líbila.
yy Žáci 1. stupně absolvovali program
na podporu konzumace ovoce a zeleniny Zdravá Pětka. Celý týden na 1.
stupni byl ve znamení zdravé výživy.
V pondělí zahájili žáci čtvrtých ročníků. Prošli si společně správné zásady
stravování formou vyprávění a soutěže. Zdravá Pětka znamená pět zásad - pestrá strava podle potravinové
pyramidy, konzumace ovoce a zeleniny, pitný režim, bezpečnost potravin
a pravidelnost stravy.
yy Neustále pracujeme na prevenci rizikového chování. 4. června pro nás zajistila paní B. Havlová besedu se žáky
9. ročníku na téma „Obchod s lidmi“.
Obchodování s lidmi je moderní formou otroctví, závažným zločinem
a hrubým porušováním základních
lidských práv. Přivádí osoby do stavu
závislosti prostřednictvím výhrůžek,
násilí a ponižování a v Evropě neustále
narůstá. Považujeme proto za nezbytné, předat našim žákům co nejširší
spektrum informací.
yy Nezadržitelně se nám blíží konec školního roku – užijeme si školní výlety,
uzavřeme klasifikaci, vyměníme učebnice, předáme vysvědčení, rozloučíme
se s vycházejícími žáky a vyrazíme
na prázdniny. Přejeme všem krásné
prázdniny a těšíme se ve školním roce
2012/13!!!
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
Poznámka redakce: Tento příspěvek přišel
do redakce v červnu 2012, pro nedostatek
místa ho otiskujeme až v tomto vydání.
Škole ZŠ Komenského se tímto omlouváme.
Prodám dveře vchodové plastové
bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře
do stávající zárubně a kompletní
oplocení - bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné stavby.
Dopravu zajistím. Tel. 777 106 709.

Návštěva prince Michaela
zu Salm-Salm v Dačicích
V pátek 22. června navštívil Dačice
Michael princ zu Salm-Salm, syn posledního majitele dačického zámku
a velkostatku. Prince Michaela doprovázela jeho početná rodina – především manželka Philippa a dále čtyři ze šesti dospělých dětí, zeť, snacha
a dvě vnoučata, z nichž někteří přijeli
do Dačic poprvé.

Hlavním účelem návštěvy bylo předání výtěžku peněžní sbírky, uspořádané
u příležitosti pohřbu Franze Karla prince
zu Salm-Salm v listopadu 2011, dačické
farnosti a karmelitánům v Kostelním Vydří.
Princ Salm s rodinou byl nejprve přijat na dačickém zámku, kde si prohlédl
zařízené pokoje s mnoha památkami na
jeho předky. Velmi dobrý dojem udělal
na všechny také zámecký park. Po návštěvě zámku byl princ Salm přijat na
dačické faře panem farářem Pezlarem
(viz foto), kde po předání daru učinil zápis
do pamětní knihy. Rodina poté navštívila
hřbitovy v Dačicích a v Kostelním Vydří,
kde leží jejich předkové, a uctila jejich památku krátkou modlitbou. S povděkem
a uznáním ocenili dobrou péči ze strany
města Dačic i řádu karmelitánů o obě
pietní místa. V Kostelním Vydří se vzácné návštěvě věnoval otec Gorazd, znalec
historie řádu a jeho působení v Kostelním Vydří. Michael zu Salm-Salm také zde
předal finanční dar a se zájmem si prohlédl areál kláštera. Po krátkém pohoštění se všichni rozloučili a odjeli.
Lze znovu jen ocenit velkorysé přání
zemřelého otce, Franze Karla prince zu
Salm-Salm, podpořit finančně dačickou
farnost a vyderské karmelitány, přes ztrátu domova a majetku, kterou zde po roce
1945 utrpěl. Můžeme z toho soudit, že
zemřel vyrovnán a smířen, bez zášti a nepřátelství k naší zemi.
Závěrem patří poděkování všem, kteří
se o přijetí milých hostů postarali – panu
faráři Pezlarovi, otci Gorazdovi, správě
zámku v Dačicích, ale také personálu restaurace U Šuláků, kde bylo ke spokojenosti hostů vše výtečně připraveno.
PhDr. Jana Bisová
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Škola skončila, hurá na prázdniny!

29. června se rozdala vysvědčení, žáci,
s hlavami plnými nastávajících prázdnin, se rychle rozlétli a škola najednou
osiřela, naštěstí jen na dva měsíce. Neplatilo to však úplně o žácích devátého
ročníku, ti postávali v hloučcích v šatně
a školu opouštěli pomalu a s rozvahou.
Už při slavnostním předávání závěrečných vysvědčení ve školní aule bylo možné v jejich tvářích vyčíst určité pohnutí
a dojetí. Jaké myšlenky asi probíhaly
hlavami patnáctiletých deváťáků v ten
okamžik? Už nikdy nepřijdou do své třídy mezi své spolužáky, nebudou se spolu
učit ani provádět lotroviny, základní škola
pro ně definitivně skončila.
Na devět let jsme vstoupili do jejich
dětství, abychom je společně s jejich rodiči co možná nejlépe připravili pro dospělý život. Přejme jim, ať základní vzdělání, které u nás dostali, dobře zúročí, ať
se nenechají odradit žádnými životními
překážkami a dorostou v úspěšné, slušné,
dospělé lidi.
Mgr. Bohumil Havlík

Den s Lesy České republiky
V pátek 22. června uspořádali zaměstnanci Lesní správy Telč pro naše žáky
1. stupně Den s LČR. Cílem programu
bylo hravou formou seznámit děti s životem v lese, ochranou lesa a důležitostí
lesů pro život člověka. Na deseti stanovištích si vyzkoušely poznávání stromů,
hub a větviček hmatem, střílení ze vzduchovky, určovaly, co do lesa nepatří,
a mohly si vyzkoušet i některé činnosti lesníků (vyznačování stromů, měření
kubíků dřeva, určování stáří stromu, …).
Žáci se také seznámili s historickými zbraněmi a mohli si vyzkoušet, jak se s nimi
zachází. Na konci asi tříkilometrové trasy
čekali na děti kamarádi z ptačí říše pana
Hořáka a na úplný závěr občerstvení
v podobě buřtíku a limonády. Domů si
děti odnesly drobné upomínkové předměty a pamětní diplom. Děkujeme všem
zaměstnancům Lesní správy Telč za krásné dopoledne plné nevšedních zážitků.
Mgr. Jana Krátká a Mgr. Alena Benešová
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DAČICKÝ DATEL 2012 a nový
rekord v psaní na klávesnici
DAČICKÝ DATEL 2012, školní soutěž
v psaní na klávesnici, má svého vítěze. Tentokrát se jím zcela po zásluze stala žákyně
7. ročníku Eva Klaudie Procházková, které
se vyplatil zodpovědný přístup a píle.
O jejím vítězství rozhodlo lepší pořadí
ve Výuce ZAV, která je ze všech disciplín
nejnáročnější, a také větší počet prvních
míst v jednotlivých disciplínách.
Chtěli bychom také poděkovat Aleši
Beranovi, Jakubu Dvořákovi a Marcelu Pokornému, kteří skončili povinnou
školní docházku, za vzornou reprezentaci školy a popřát jim hodně úspěchů.
Určitě se jim psaní na klávesnici bude
hodit nejen při studiu, ale i později v zaměstnání. Na závěr ještě pár slov k Jakubu Dvořákovi. Ten se rozloučil se školou
opravdu originálním dárkem v podobě
nového rekordu školy v klávesnicových
ZAV HRÁCH. 24. 6. 2012 překonal výkonem 31 846 bodů svůj dosavadní rekord
o plných 2 000 bodů a zároveň předstihl účastnici mistrovství světa v psaní na
klávesnici Šárku Bicanovou (ročník 1988)
z Karviné a dalších 654 účastníků z Česka,
Polska, Slovenska a Německa.
V současné době je Jakub na 1. místě
i ve hře HOUBAŘ, kde za sebou nechal také
více než 600 mnohem starších soupeřů.
Mgr. Alena Pízová
a Mgr. Bohumil Havlík

Vondráčkova studna aneb
Cimrman by to nenapsal lépe
Školní divadelní soubor Fajny kolektif
zpříjemnil 25. června našim žákům konec
školního roku a zároveň jim svým nastudováním komedie cimrmanovského stylu „Vondráčkova studna“ umožnil návrat
v čase, do české vesnice na počátku 20.
století.
Představení bylo završením několikaměsíčních příprav a společného nacvičování. To, že jsou mladí divadelníci opravdu „fajny kolektif“, dokládá i jejich víkendové soustředění na Roštejně ve dnech
23. a 24. června, na které velmi rádi vzpomínají.
Mgr. Bohumil Havlík

Našel by se
kamarád či kamarádka
pro starší důchodkyni?
Tel. 722 208 249

Informace z knihovny
Přijďte se rozloučit s prázdninami!
yy Pátek 31. srpna 2012 v Městské knihovně v Dačicích
Burza vyřazených knih (9 - 11, 12 - 16
hodin), Dílna s lektorkou Hankou Kulíkovou – tvoříme z papíru origami zvířátka
(13 - 16), „Jak přišel řemeslníček do vsi
aneb Zpívá celá vesnička“ - pásmo písniček a scének dětí z MŠ v Sokolské ulici
(v 15 hodin).

Základy práce s počítačem v knihovně - podzim 2012
yy ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM –
4. září
yy PSANÍ NA POČÍTAČI (PROGRAM
WORD) – 11. září
yy INTERNETOVÁ DŽUNGLE – 25. září
Zveme všechny, kdož potřebují nebo
chtějí pracovat s počítačem a potřebují
ZÁKLADNÍ školení k jeho ovládání, na
kurzy do Městské knihovny v Dačicích.
Školení probíhá vždy v úterý odpoledne od 14 do 17 hodin a přizpůsobuje se
požadavkům účastníků. Cílem je získat
základní informace o práci s počítačem
a Internetem. Učíme se na 5 počítačích
v dětském oddělení knihovny, čímž je
omezen i počet účastníků. Je nutné se
přihlásit, a to v knihovně nebo telefonicky na pevné lince 384 422 397, případně
na mobil 721 145 265. Cena za tříhodinovou lekci je 99 Kč.
Mgr. Zdeňka Chadimová,
ředitelka MK Dačice

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice
Oddíl tenisu:
yy 25. 8. od 8:30 do 18:00 h nový tenisový
areál Sport – Land Litohoř u Moravských Budějovic.

Turnaj tenisových deblů:
yy Konaný pod záštitou starosty Města
Dačic Ing. Vlastimila Štěpána a patronací hejtmana Jihočeského kraje Mgr.
Jiřího Zimoly.
yy Turnaj je uspořádán k 20. výročí mezinárodní tenisové spolupráce Dačice Rabs - Kautzen - Gr. Siegharts a zúčastní se ho po 16 tenisových párech
z obou zemí.
yy Od 20:00 h country taneční večer
s volným vstupem. Po celý den možnost dalšího sportovního vyžití v tomto areálu.
Výbor TJ Centropen Dačice
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Seznam soukromých lékařů v Dačicích
a jejich ordinační hodiny
Lékař a oddělení

Telefon

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7:00 - 12:00

7:00 - 12:00

MUDr. Tomandl
praktický lékař

384 422 109

7:00 - 12:00

7:00 - 12:00

7:00 - 10:00
14:00 - 15:00
(15:00 - 18:00
na zazvonění)

MUDr. Skokan
praktický lékař

384 456 325

7:45 - 11:15
13:00 - 15:00

7:45 - 11:15
13:00 - 14:30

7:45 - 11:00

7:45 - 11:15
13:00 - 14:30

7:45 - 11:15
13:00 - 14:30

MUDr. Štroblová
praktický lékař

384 406 309

7:30 - 12:30

11:30 - 18:00

7:30 - 12:00

11:30 - 15:00

7:30 - 12:00

MUDr. Leitgebová
dětský praktický lékař
Dačice, Studená

384 423 053

8:00 - 12:00
Studená
14:00 - 18:00
Dačice

7:30 - 11:30
Dačice
12:30 - 14:30
Studená

7:30 - 12:30
Dačice

8:00 - 12:00
Studená
12:00 - 14:30
Studená
na objednání

7:30 - 12:00
Dačice

MUDr. Lovětínský
zubní lékař

384 423 107

7:15 - 14:30

7:15 - 14:30

7:15 - 14:30

7:15 - 14:30

7:15 - 14:30

MUDr. Skokanová
zubní lékařka

384 456 215

8:00 - 12:00

11:00 - 14:30

8:00 - 11:00

8:00 - 12:00

8:00 - 11:00

MUDr. Musilová
zubní lékařka

384 420 638

7:00 - 14:30

10:00 - 18:00

7:00 - 15:00

-

7:00 - 11:30

MUDr. Novák
oční lékař

384 420 729

7:00 - 11:00
12:30 - 15:00

8:00 - 11:00
12:30 - 15:30

7:00 - 11:00
12:30 - 15:00

8:00 - 11:00
12:30 - 15:30

7:00 - 11:00
12:30 - 13:30

384 406 321 Dačice
MUDr. Weidenthaler
384 493 085 Slavonice
gynekologická amb.
722 781 008 objednání

7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
Dačice

7:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Slavonice

7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
Dačice

7:00 - 12:00
12:30 - 14:00
Slavonice

7:00 - 12:00
Dačice jen
na objednání

MUDr. Blaha
gynekologická amb.

7:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dačice

7:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dačice

13:00 - 16:00
Nová Říše

7:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dačice

7:00 - 11:30
13:00 - 14:30
Studená

384 423 454

VŠICHNI HLEDAJÍ PRÁCI
A MY PRÁCI ROZDÁVÁME!
Víte, co budete dělat v roce 2013? My ano, od 1. 1. 2013 startuje
penzijní reforma! ... 3 miliony obyvatel ČR budou mít 6 měsíců
na rozhodnutí, kam začnou odkládat peníze na svou penzi!

Pomozte nám s našimi klienty a také sobě
zajímavým přivýdělkem.
Burian Dačice, Penzijní reforma - přivýdělek pro Vás
Ing. František Burian, pojišťovací a finanční poradenství
Göthova 56, 380 01 Dačice, volejte 602 493 770,
pište na e-mail: burian.f@kapitol.cz

SMS konto = český nákupní klub,
kde 90 % příjmů z cashbacku se vrací
členům klubu zpět a přerozděluje.
Členství v SMS kontu je zdarma a bez poplatků
- zaregistrujeme zákazníky i obchodníky.
Registrace přes SMS ve tvaru: KONTO 284266783
na telefonní číslo 774 218 114. (Po odeslání SMS se přihlašte na stránky klubu na www.smskonto.cz, kde dokončíte registraci – pomůžeme Vám s jejím dokončením
a zodpovíme dotazy).
Nezávazné bližší info na prodejně ARMY Dačice: po - pá 15 - 17
h, so 8 - 11 h, na e-shopu: www.shop-army.cz, telefonicky:
732 581 445 nebo e-mailem: fabesova.lenka@seznam.cz.
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