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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Euroregion DONAU - MOLDAU
Prázdniny jsou již za námi, čas letního odpočinku je v plném proudu. Toto období není ideálním časem pro jednání
a podepisování nových smluv. Přesto po několikaletém úsilí došlo v tomto letním počasí dne 30. 6. 2012 v rakouském
Linci na Dunaji k podepsání smlouvy „EUROREGION DONAU - MOLDAU“ (Dunaj - Vltava).
Dokument podepsali vrcholní zástupci
partnerských regionů. Z našeho regionu
byli k tomuto slavnostnímu aktu pozváni
též starostové Dačic a Slavonic. A právě
o zážitky z této společenské události
bych se s Vámi rád podělil. Nově vzniklá
oblast zahrnuje území tří států: v České republice - kraje Plzeňský, Jihočeský
a Vysočinu, v Rakousku - Horní Rakousko a Dolní Rakousko, v Německu - Horní
Falcko a Dolní Bavorsko.
Toto pracovní společenství sedmi partnerských regionů zahrnuje 6 milionů lidí
na 65 000 km² plochy. Smyslem uvedeného uskupení je rozvoj spolupráce regionu i pro dobro obyvatelstva žijícího
na tomto území a pro prostředí společného regionu v srdci Evropy. Nově vzniklý
společný evropský region vytváří prostor
pro efektivní spolupráci a další posílení
a navázání sousedských vztahů, rozvoj
přeshraničních sítí, atraktivity regionu
i zlepšení podmínek pro život.
Základem pro dobře fungující euroregion jsou některé významné společné
charakteristiky: poloha mezi metropolitními regiony, Dunaj, resp. Vltava, rozmanité
oblasti kulturní krajiny a rozsáhlá chráněná
území, historická města, společná historie,
početné, dobře fungující kooperace, které
již částečně působí přeshraničně, dobré
univerzity a vysoké školy se vzájemnými
dlouhodobými vztahy.
Rámec činností Euroregionu Dunaj - Vltava (EDV) tvoří v pilotní fázi osm oblastí:
1. Výzkum a vývoj - představují základ
pro nové technologie i vyšší hospodářský
růst a tvorbu atraktivních míst.
2. Vysokoškolský prostor - více než 30 univerzit na území „EDV“ dokazuje význam,
možnosti, sílu a perspektivu této oblasti.
3. Spolupráce podniků, přeshraniční pohyb pracovníků - z hlediska počtu obyvatel překonává „EDV“ se svými 6 mil. oby-

vateli okolní metropolitní regiony (Vídeň,
Praha, Norimberk, Mnichov). Spolupráce
malých a středních podniků, bohatě zastoupených v „EDV“, nabízí další nové možnosti a má tak příznivý vliv na trh práce.
4. Kvalifikované pracovní síly, trh práce
- díky tomuto uskupení se zvýší atraktivita lokality a vytvoří se nové, zajímavé,
výhodnější podmínky pro setrvání kvalifikovaných pracovních sil.
5. Cestovní a kulturní ruch - zde se nabízí silné zázemí a vyžití - jako region přírodních a národních parků. Volnočasově
se dá „EDV“ charakterizovat jako „zelená
střecha Evropy“.
6. Energie z obnovitelných zdrojů
a energetická účinnost - je důležitou
podmínkou udržitelného rozvoje - včetně hospodářského. Jsou zde možnosti
i prostor pro výrobu a využívání energie
z obnovitelných zdrojů.
7. Mobilita, dostupnost a doprava - moderní dopravní infrastruktura pro pohyb
osob a zboží jsou významným a bezpodmínečně nutným předpokladem pro
rozvoj stávajících jednotlivých regionů
(napojení na dálniční síť, posílení úlohy
a inovace mezinárodních letišť). To vše
v souladu úspěšného hospodářského
a přeshraničního rozvoje zvyšuje kvalitu
života obyvatel v „EDV“. Nabídka mobili-

ty v železniční dopravě je rovněž příspěvkem k hospodářskému rozvoji šetrnému
vůči životnímu prostředí.
8. Různorodost, jazyk, přeshraniční poznávání kulturních tradic - zohlednění individuální rozdílnosti a modelů životních
rolí jsou jedním z nejdůležitějších předpokladů pro budoucí rozvoj všech obyvatel
žijících v Euroregionu. Překonání jazykové
bariéry mezi německo-českými subregiony je jednou z největších výzev. Hostiteli
budou sami obyvatelé a díky nim se bude
v euroregionu vytvářet společná identita.
Tímto se budou odbourávat stávající překážky a bariéry v myšlení obyvatel a zdůrazní se to, co je společné.
Vážení čtenáři, tímto článkem jsem
Vám chtěl přiblížit, myslím si, důležitou
smlouvu, dohodu, v rámci Euroregionu
Dunaj - Vltava. Akci, které jsem se sám
zúčastnil. Také tímto plním svůj slib daný
v předminulém čísle Dačického zpravodaje. Pro někoho to možná bude čtení
formální, ale mým přáním bylo seznámit
Vás s aktivitou, která - čemuž pevně věřím
- bude ku prospěchu nás všech.
Přeji vám příjemné letní dny a pěkné
počasí. Rovněž žáčkům a studentům přeji
úspěšný vstup do nového školního roku.
Již nyní se těším na další setkání s Vámi,
při čtení Dačického zpravodaje.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta
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V kostce...
Vážení spoluobčané, vstupujeme společně do té čarovné části roku, kdy vše
hraje barvami. Období, kdy příroda pomalu začíná zklidňovat tempo. Začíná
období ranních mlh a voňavých večerů.
V Dačicích jsme
řádně dokončili velkou akci, a to rekonstrukci Kapetovy a Strojírenské
ulice. Vše proběhlo
dle domluveného
harmonogramu
a stavba byla řádně
předána investorům, tedy městu Dačice a Jihočeskému
kraji. Chci Vám, milí spoluobčané, poděkovat za trpělivost v průběhu této stavby.
Přinesla určitá omezení nejen pro obyvatele dotčených ulic, ale i všem ostatním.
Věřím, že stavba bude sloužit k naší plné
spokojenosti.
Ještě zdaleka není v letošním roce
dobudováno. Na přelomu srpna a září
začne očekávaná rekonstrukce křižovatky ulic Jemnická a Berky z Dubé. I zde
budeme stavbu realizovat ve spolupráci
s Jihočeských krajem.
Jak jste jistě zaznamenali, město vypsalo letos soutěž o Rozkvetlé Dačice. Když
vidím některé domy a balkóny pěkně
ozdobené květinami, vnímám tu krásu
s velkým potěšením. Jistě je za tím hodně
práce a starání. Patří za to velký dík všem

činorodým spoluobčanům. Činí tím naše
město krásnějším a útulnějším. Na konci
srpna soutěž skončila. Výběr vítězů nebude pro hodnotící komisi snadným úkolem.
Na první tři čeká malé ocenění. Tuto akci
bychom chtěli opakovat i v příštích letech.
A ještě jedna důležitá informace. Na základě žádostí došlo od začátku školního
roku k úpravě dopravního značení před
ZŠ B. Němcové. Rodiče, kteří přivážíte
své děti, můžete nyní pohodlně zastavit
na parkovacích stáních. Vaše děti mohou bezpečně vystoupit na chodník a ne
do vozovky. Využívejte této možnosti.
Je to pro školáky a nejenom pro ně jistě
mnohem bezpečnější.
K září neodmyslitelně patří začátek
školního roku. Přeji především těm nejmenším hodné spolužáky, lásku k vědění
a vlídné učitele. Všem školákům vytrvalost při učení a trpělivost, když jim něco
nepůjde. Učitelům hodně sil při předávání vědomostí a zajišťování kázně. A nám
rodičům, jež máme dítky školou povinné,
především dostatek času a trpělivosti věnované našim dětem.
Protože, jak se říká: „Kdo se dětem věnuje, ten je nemusí vychovávat.“
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Příjem soutěžních fotografií do soutěže
„Letní Dačice Vašima očima“ končí 30. září
Do konce září je možné zasílat fotografie do fotosoutěže, kterou vyhlásilo
město Dačice pro místní amatérské i profesionální fotografy bez rozdílu věku.
Soutěžní snímky jsou vystavené na webových stránkách města. O nejlepších
záběrech rozhodnou uživatelé hlasováním, které bude ve formě ankety probíhat na www.dacice.cz od 1. do 31. října.

Každý účastník má právo zaslat maximálně 5 fotografií, a to pouze v elektronické podobě ve formátu jpg. Odevzdáním fotografií do soutěže poskytuje
soutěžící organizátorovi výhradní licenci
k užití fotografií za účelem propagace
města Dačice, a to ke všem známým způsobům užití.
Soutěžní snímky zasílejte na e-mail:
kultura@dacice.cz s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ nebo do-
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ručte do kanceláře OKC (Palackého
nám. 1/I) na CD nebo DVD. Nezapomeňte uvést své celé jméno, věk, úplnou adresu, tel. číslo a název fotografie.
V soutěži bude oceněno pět autorů fotografií, jejichž snímky získají nejvíce hlasů
na webovém portálu města Dačice v období od 1. 10. do 30. 10. 2012.
Více informací na www.dacice.cz v záložce Fotosoutěž - Letní Dačice.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Informace o přípravě
realizace individuálních
protihlukových opatření
Jihočeský kraj je povinen ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
zajistit, jako vlastník silnic II. a III.
třídy, na svém území technickými,
organizačními a dalšími opatřeními
v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím
právním předpisem.
V průtazích obcí jsou individuální protihluková opatření (dále jen IPO) řešena
formou výměny stávajících oken za okna
s dostatečnou neprůzvučností, čímž je
řešen chráněný vnitřní prostor budov.
Mezi aktuálně připravovanými jmenovitými akcemi IPO je též průtah
silnice II/151 v Dačicích zahrnující ulice Hradecká, Göthova a Masarykova.
V této fázi přípravy bude zhotovitelem
firmou GEMMA PRO ING s. r. o., Č. Budějovice zastoupenou jejím jednatelem Ing. Houfem ověřena bytová nebo
jiná funkce rozhodující pro zařazení
k realizaci IPO, tzn. předání informace
o přípravě IPO vlastníkům nemovitostí a dále zajištění písemného potvrzení
formuláře vlastníkem (ky) konkrétního
objektu souhlasného či nesouhlasného
vyjádření u objektů mající funkci rozhodující pro zařazení k realizaci IPO. Nemovitosti byly stanoveny hlukovou studií
vypracovanou odbornou firmou.
Na základě výstupů této fáze přípravy
již bude zadána projektová dokumentace řešící výměnu oken na konečném
výčtu nemovitostí. Samotnou realizaci
výměny oken v Dačicích předpokládáme
v příštím roce.
Za odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Jihočeského kraje
Mgr. Andrea Tetourová,
vedoucí oddělení územní samosprávy
a státní správy v dopravě

ZŠ Komenského Dačice a Integrovaný
záchranný systém Jč. kraje oznamují,
že projekt

BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ
se bude konat v sobotu

22. září 2012 v 9:30 h.

www.dacice.cz

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

POZVÁNKA
Zastupitelstvo města Dačice
se sejde na svém 15. zasedání
12. 9. 2012 v 18:00 h
v sále MěKS Dačice

yy

yy

Rada města Dačice

yy

na své 46. schůzi konané 8. 8.
2012 mimo jiné:

yy

yy vzala na vědomí výsledek hospodaření města za I. pololetí 2012, kterým je
přebytek ve výši 15.541.472,83 Kč
yy schválila rozpočtové opatření číslo

yy

14/2012 v těchto objemech: příjmy
168,00 tis. Kč, výdaje 168,00 tis. Kč
vzala na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí a výhled do konce roku
2012
schválila přijetí dotace od Státního
fondu ČR pro podporu a rozvoj české
kinematografie ve výši Kč 300.000,-na spolufinancování digitálního kina
v Dačicích
schválila zavedení farmářských trhů
v Dačicích
schválila podání žádosti o finanční
podporu z Nadace Partnerství na výsadbu stromů při cestě z Toužína do
Urbanče
schválila smlouvu s MAGNUSFILM
s. r. o. o poskytnutí finančního příspěv-

Kapetova ulice otevřena
V pátek 3. srpna 2012 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované stavby
„Most ev. č. 407-004 Dačice a Silnice II/151 Kapetova ulice, Dačice“.

ku ve výši 25 tis. Kč na realizaci filmu Jedlíci aneb Sto
kilo lásky, který se natáčel v červenci
2012 v Dačicích
yy schválila uzavření smlouvy o dílo na
provedení kontrol a revizí plynových
zařízení v budovách města na roky
2012, 2013 a 2014 s J. Hynkem za celkovou cenu Kč 323.420,-yy schválila uzavření smlouvy o dílo na
úpravu křižovatky ulice Berky z Dubé Jemnická s K-BUILDING CB a. s., České
Budějovice
yy schválila přijetí finančního daru na vybudování dětského hřiště v Borku od
společnosti .A.S.A. ve výši Kč 60.000,-a od Dobrovolného svazku obcí
SLKOB ve výši Kč 70.000,--

Pozvánka
pro rodiny s dětmi
do Kostelního Vydří
Rodiny s dětmi jsou zvány 15. 9.
2012 Mateřským centrem v Dačicích
do Kostelního Vydří, kde se v rámci
projektu Společně životem uskuteční setkání, a to za podpory MPSV,
odbor rodiny, v prostorách domu
sv. Josefa.

Slavnostní přestřižení pásky provedli za investory hejtman Jihočeského
kraje Mgr. Jiří Zimola a starosta Města
Dačice Ing. Vlastimil Štěpán spolu se
zástupci zhotovitelů. Stavbu provedlo
sdružení firem SWIETELSKY stavební,
s. r. o. a EUROVIA CS, a. s. podle projektové dokumentace firmy WAY project s. r. o.
Jindřichův Hradec.
Stavba probíhala od 1. července 2011
do 31. července 2012 se zimní přestávkou, v celkovém nákladu přes 65 milionů
korun. Celková rekonstrukce spočívala ve

výměně inženýrských sítí, novém asfaltovém koberci a protihlukových opatřeních. Všechny tyto práce přispěly k lepšímu vzhledu města Dačice a též ke snížení
hluku od dopravního provozu, který
přivítají především obyvatelé Kapetovy
ulice. Součástí stavby je i nový most přes
potok Vápovku, který nahradil již dosluhující obloukový most.
Všichni zúčastnění se shodli na prospěšnosti vybudované stavby.
Renata Vlachová,
SWIETELSKY stavební, s. r. o.

Program:
yy 9:30 h - Příjezd, prezentace
yy 10:00 h - Psychomotorický rozvoj
U dětí mladšího školního věku s ukázkou nácviku jemné a hrubé motoriky.
Jaké jsou poruchy školních dovedností u dětí a jak je zjistíme. Bc. Zdenka
Šrámková
yy Pauza na oběd, který si zajistí každý
sám
yy 14:00 h - Efektivní rodičovství
Co vlastně efektivní rodičovství je,
v čem nám při výchově dětí může být
nápomocné a jak se jej naučit praktikovat v rodině nám poradí lektorka
Mgr. Dagmar Kučerová.
yy 16:00 h - Význam plavání pro zdravý
vývoj dítěte, Petra Veselá
Po dobu přednášek bude pro děti zajištěn doprovodný pohybový a výtvarný
program.
Kontakt: tel. číslo 736 523 633, e-mail
pavlina.bacovska@charita.cz.
Pavlína Bačovská,
Mateřské centrum v Dačicích
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Děti a volný čas - nejen o prázdninách
Doba letních prázdnin pomalu, ale jistě plyne. Euforie z prvních dnů kamsi
vyprchala a děti se začínají nudit. Některé mají sice před sebou ještě dovolenou u moře, u babičky nebo někde na letním táboře, ale je řada rodičů, kteří
nemají své potomky během prázdnin kam „odložit“.
Důvodem může být nedostatek finančních prostředků nebo chybějící či
zaměstnaní prarodiče. A tak mnoho dětí
zůstává po celou dobu prázdnin doma,
tam, kde jsou vlastně po celý školní rok.
Prvotní radost z toho, že nemusí ráno
vstávat, nic se učit, je pryč. Vše zase zapadá do jistého stereotypu a běžného
dne. Radost odezní a dostaví se pověstná nuda. Děti jsou nespokojené, nudí se,
a to může být prvním impulsem pro různé průšvihy, vzdor, závadové chování,
první experimenty se zakázaným alkoholem, kouřením, drogami a dalšími nevhodnými způsoby trávení volného času.
Když dítě sáhne po „zakázaném ovoci“
v podobě alkoholu, cigaret či jiné drogy,
tak vždy za tím stojí konkrétní impuls,
který ho k tomu přivede. Je to nuda, nedostatečný dohled ze strany rodičů, volnost, závadová parta, nějaká starost, trápení, problém někde uvnitř, ale častým
faktorem bývá jen zvědavost.
Proto je velice důležité umět své děti
vnímat, být ve střehu, když se jejich chování začíná markantně měnit. Když dosud dítě bezproblémové začne najednou
měnit styl oblékání, mluvy nebo poslouchat jinou muziku, tak je třeba zpozornět.
Nemusí se zrovna jednat o drogy, ale
je nutné si říci, že se asi něco děje. Může
to být vlivem špatné party, přílišné volnosti, dostatku peněz. Důvodem může
být řada jiných příčin.
Co udělat, aby se naše dítě nestalo
např. drogově závislé? Je důležité u dětí
odmala pěstovat zdravou dávku sebevědomí, chválit je za jakékoliv sebemenší
úspěchy, povzbuzovat je v tom, v čem
jsou dobré. Měly by pociťovat ve své rodině lásku, bezpečí, zájem a vnímat, že někam patří. Rodiče by jim měli nabídnout
podnětné prostředí, různé alternativy
trávení volného času s ohledem na jejich
zájmy a záliby. Jen tak lze zahnat nudu
a nicnedělání.
Na druhé straně by však měly děti
vědět, kde jsou jejich hranice, které by
se neměly překračovat, co je to odpovědnost, povinnost. Měly by být vtaženy do
chodu domácnosti a jistými svými povinnostmi se i na domácích pracích podílet.
Zároveň i výše jejich kapesného by neměla být příliš vysoká.
Drogy berou děti z různých sociálních
vrstev. Liší se snad jen důvody, které je
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k droze přivedou. Děti ze sociálně slabých
nebo neúplných rodin sahají většinou po
droze ze zoufalství a ztráty perspektivy.
Nenachází totiž důvod, proč by se měly
snažit, a tak nabývají dojmu, že nic nemá
cenu. Pak je droga jistou náhradou za tu
bezvýchodnost rodinné situace. Drogy
však užívají i děti z „lepších“ rodin nebo
těch, kde je stanoven pevný řád a pravidla. Zde pak může být důvodem nuda,
dostatek peněz nebo touha se vymanit.
Svobodu pak hledají právě v droze. Vždy
však je to jakýsi začarovaný kruh, z kterého se dostat a vymanit není vůbec snadné, jak pro samotné dítě, tak rodiče. Vyžaduje to notnou dávku vytrvalosti, vůle,
motivace a dobrého zázemí.
Často se setkávám s názorem rodičů,
že když dítě zkusí kouřit marihuanu, tak
se přece nic neděje. V mnoha případech
tomu tak může i být. Ale jsou samozřejmě
i takové případy, kdy kouření marihuany
je vstupní zkouškou před tvrdou drogou.
Stejně tak to může být i s alkoholem, kdy
první zážitky jsou sice úsměvné, ale i zde
může vzniknout závislost poměrně rychle. Nelze tato fakta ubírat ani cigaretám,
protože ve své praxi se setkávám s dětmi
na 2. stupni základní školy, které sdělují,
že kouří i 10 cigaret denně. Lze to brát
vážně? Myslím si, že rozhodně ano.
Proto se jako rodiče snažme s dětmi
dostatečně mluvit, komunikovat, dokud
to ještě jde a ne, když už je problém. To
se potom z rozhovoru většinou stává
monolog zoufalého rodiče. Je důležité si
umět přiznat, že máme v rodině nějaký
problém, na který nestačíme, neumíme
ho řešit a potřebujeme pomoc. To není
žádná hanba ani ostuda. Důležité je problémům umět předcházet, ale když se
vyskytnou, tak je řešit co nejdříve, než
bude pozdě a problém pak nabude obludných rozměrů.
Bc. Dagmar Čermáková,
kurátorka pro mládež

Svaz tělesně postižených Dačice
pořádá pro občany v Hotelu Stadion

v sobotu 29. 9.

ODPOLEDNÍ ČAJE
K poslechu a tanci hraje skvělá muzika.

Papežštější než papež
Zprávy ze senátu
Ceny energie, možné úspory energie, nakládání s energií a s tím spojené
povinnosti nás zajímají čím dál více.
Možná i proto byla vydána evropská
směrnice 2010/31/ES o energetické
náročnosti budov, jejíž účel vydání je
na první pohled logický a bohulibý.
Zjednodušeně řečeno tato směrnice
říká, že je nutné, aby členské státy EU
začaly co možná nejdříve stavět budovy, které jsou co možná nejméně energeticky náročné a že veřejné budovy,
rozumějme státní úřady, instituce, školy
apod., musí jít příkladem.
Vždy, když je vydána nějaká evropská
směrnice, je nutné její obsah zapracovat (implementovat, transponovat) do
českého práva. V případě zapracování
evropské směrnice o energetické náročnosti budov do našeho zákona o hospodaření energií se podle mého názoru
stalo přesně to, co většinu z nás rozčiluje
a zlobí - byli jsme papežštější než papež.
Namísto toho, abychom se snažili do
našeho zákona o hospodaření energií
zapracovat pouze evropskou směrnicí
vynucené požadavky kladené téměř výhradně na nové budovy a případně na
budovy až když se budou prodávat nebo
pronajímat, postupovali „transponující“
úředníci podstatně velkoryseji.
Například snahu zavést českým zákonem o hospodaření energií povinnost,
že energetický průkaz budou muset mít
od 1. 1. 2019 úplně všechny bytové domy
v ČR, tedy nejen ty, které se budou prodávat nebo znovu pronajímat, nemohu
nazvat jinak než „oslavou“ byrokracie
a rozhodováním za majitele a nájemníky
stávajících bytových domů a bytů.
Vezmeme-li navíc v úvahu, že vydání energetického průkazu, který by měl
charakterizovat energetickou náročnost
budovy – její izolační a další vlastnosti,
nebude žádnou lacinou záležitostí, odhadovaná cena nebude rozhodně menší než
5 tisíc korun, a uvědomíme-li si zároveň,
že bytových domů je v ČR asi 200 tisíc, vychází celkové min. náklady na energetické
průkazy vyšší než jedna miliarda korun.
A tady se nám kruh uzavírá. Není to
„Brusel“, ale my sami, kdo si v tomto případě, pokud bude zákon i přes veto prezidenta schválen, způsobí zbytečný nárůst
byrokracie a výdajů. Že minimálně část
z nich bude vynaložená zbytečně a že půjde z rozpočtů obcí a také z kapes majitelů
bytových domů a bytů, je asi zřejmé.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

www.dacice.cz

Městská policie informuje
Údaje z ukazatele rychlosti v ul. Třída 9. května za období
od 10. 7. 2012 do 9. 8. 2012.

Celkový počet
vozidel
Ve směru

Překročení rychlosti
> 50

> 60

95

14

6

100 800 44 645 8 827 1 627 290

81

16

V obou směrech 183 161 70 334 12 638 2 198 385

95

22

V protisměru
Podíl (%)

82 361 25 689 3 811

> 70 > 80 > 90 >100

100,00 38,40

6,90

571

1,20 0,21 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 67 439 vozidel, tj. Ø 2 175 za
den. 75,7 % vozidel jelo více než 50 km/h, 19,8 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 218 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 149 749 vozidel, tj. Ø 4 831
za den. 54,9 % vozidel jelo více než 50 km/h, 2,0 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 32 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Velký Pěčín - celkem projelo 216 909 vozidel, tj. Ø
6 997 za den. 84,3 % vozidel jelo více než 50 km/h, 32 % vozidel
překročilo rychlost 70 km/h a 2 141 vozidel jelo rychleji než 100
km/h.

Co řešila městská policie v červenci 2012
yy 159x řešen přestupek
yy 29x doručení písemností do vlastních rukou
yy 2x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady
města a zastupitelům
yy 2x nález injekční stříkačky na Palackého nám. - likvidace
yy 3x jako vrak bylo označeno vozidlo stojící na místní komunikaci - následně odstraněno
yy 1x upozorněni provozovatelé nočních podniků na dodržování nočního klidu
yy 1x zjištěn opilý muž na Palackého náměstí - provedena dech.
zkouška, po vyšetření lékařem RZS odvezen na záchytnou
stanici do Jihlavy
yy 1x v nočních hodinách kontrolován muž, který se koupal
v kašně na Palackého nám. - po domluvě odešel domů
yy 2x zjištěna závada na dopravním značení - 1x na místě opraveno strážníky, 1x oznámeno na TS Dačice
yy 3x odchycen pes - 3x vrácen majiteli
yy 1x pes odchycený v minulém měsíci byl odvezen do útulku
v Polné
yy 2x řízení dopravy - ul. Masarykova, přívalový déšť
yy 2x spolupráce s PČR - 1x na žádost PČR asistence při hledání
pohřešované ženy, kontrola místních částí, 1x rvačka v nočním podniku
yy 2x nález - 1x peněženka, vrácena majiteli, 1x RZ od vozidla,
předána na MěÚ odbor dopravy
yy 3x zabezpečování veřejného pořádku a řízení dopravy při
konání akcí - Napoleonský průvod, Rock Fest, Házení kozla
z věže
yy 8x oznámení přestupku - 6x doprava, 1x životní prostředí, 1x
sociální odbor
yy 5x měření rychlosti - 3. 7. Velký Pěčín, Berky z Dubé, 5. 7.
Tř. 9. května, Bezručova, Hradecká, Vápovská, B. Němcové, 6. 7. Hradecká, Tř. 9. května, Berky z Dubé, Bezručova,
12. 7. Velký Pěčín, Berky z Dubé, Hradecká, 26. 7. Velký Pěčín,
Tř. 9. května, Berky z Dubé
yy 16x kontrola místních částí

Větší dostupnost strážníků městské policie
Dne 19. 7. 2012 složil závěrečné zkoušky rekvalifikačního kurzu nový strážník František Šindelář a hned následující den nastoupil do aktivní služby. Na základě této skutečnosti jsme od
1. srpna 2012 přešli na nový systém služeb, který zajišťuje čtyřiadvacetihodinovou dostupnost strážníků. Od pondělí do pátku
mezi 24:00 - 7:00 h bude služba zajištěna formou pohotovostí, ale i v této době jsou strážníci připraveni pomoci občanům
a spolupracovat s policií ČR.
Kontakt na Městskou policii Dačice: mobilní tel. 602 486 070,
e-mail: mestska.policie@dacice.cz.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení volného místa
pracovník odboru správy majetku
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 správy majetku. Zájemci se mohou přihlásit do 18. 9. 2012 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SŠ/VŠ stavebního směru
schopnost jednání s lidmi
organizační schopnosti
bezúhonnost v dosavadním životě
způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC

Výhoda:
yy
yy

autorizace v oboru dopravní nebo pozemní stavby
znalost v oblasti oceňování staveb

yy

orientace ve stavebním právu

Doklady:
yy

yy
yy
yy

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

Druh práce: správa majetku města, zabezpečování
investiční výstavby, majetkoprávní vypořádání
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.
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Historická slavnost Házení kozla
z věže zpestřila nedělní odpoledne
V neděli 29. července se v Dačicích konal druhý ročník historické slavnosti
Házení kozla z věže. Po zahájení programu na Palackého náměstí se všichni
účinkující i diváci přemístili ke kostelu sv. Vavřince. Díky kladnému ohlasu
z loňského roku i letos vystoupili hudebníci skupiny Grál z Pardubic a o šermířská vystoupení a zábavu pro malé i velké diváky se postarali šermíři ze stejnojmenné skupiny, tentokrát ovšem z Cidliny.

Dačickou premiéru měli na akci tanečníci Ballare z J. Hradce, kteří do renesančního tancování zapojili přihlížející diváky a
poprvé se v Dačicích představil také kejklíř
Vojta Vrtek, který svým žonglérským uměním i doprovodným slovem diváky skvěle
bavil po celou dobu svého vystoupení.
Město Dačice děkuje všem, kteří se na
zajištění akce podíleli, za výbornou spolupráci při přípravách i samotné realizaci
akce. Dík a slova uznání tak patří zaměstnancům Technických služeb a MěKS Dačice, paní Naději Jahelkové a ochotníkům
z DS Tyl, panu faráři Pezlarovi, všem muzikantům, trubačům, partě přátel kolem
Rudolfa Procházky a Luboše Strachoty,
ředitelce MMaG Marii Kučerové, Zdeňce
Koutné a všem koňákům z Jezdeckého

klubu Malý Pěčín, zdravotnicím dačické
organizace Červeného kříže, strážníkům
městské policie a všem nejmenovaným
nadšencům a příznivcům, kteří se průvodu zúčastnili v kostýmech nebo měli
na starost hlavního aktéra slavností –
kozla. Panu Zdeňkovi Valentovi tímto děkujeme za jeho zapůjčení.
Jakápak by to ale byla úspěšná akce,
kdyby nebylo diváků. Ti dačičtí jsou výborní! Všichni vystupující ocenili vstřícnost a spontánnost malých i velkých diváků. Děkujeme za vytvoření příjemné
a pohodové atmosféry a při třetím ročníku „Házení kozla“, který by měl mimo jiné
připomenout 830. výročí první zmínky
o Dačicích, se těšíme na shledanou.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Městské kulturní středisko Dačice
přijme ještě několik chlapců.
Kurz začne v měsíci září 2012.
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři MěKS
na tel. 384 401 278, e-mail: meks@dacice.cz,
www.meksdacice.cz
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Svaz diabetiků Dačice pořádá

ve čtvrtek 6. 9. výlet

Českou Kanadou
(Klášter, Landštejn, park Maříž,
muzeum Slavonice,
muzeum samorostů Slavonice)
Cena zájezdu 120 Kč.
Kontakt: pí Mašatová 728 161 548,
p. Stejskal 722 689 768

www.dacice.cz

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU

NABÍDKA PRODEJE
POZEMKU

V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 3,
ul. U Nemocnice, č. p. 88, Dačice II, o velikosti 3 + 1,
který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 5. 9. 2012
v době od 16:10 do 16:40 h.

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 pozemku v katastrálním území Dačice, parcelní číslo 2271/105 o výměře 2733 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice,
na listu vlastnictví č. 10001 jako výlučné 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
pozemku p. č. 2271/105 v k. ú. Dačice“ na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice,
nejpozději do pátku 21. 9. 2012 do 10:00 h.
Popis nemovitosti: Pozemek je situován v lokalitě na Nivách.
Dle platného územního plánu se nachází v zóně „občanské
vybavení komerční“. Přípustné využití pozemku dle územního plánu: a) pozemek staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, vědu
a výzkum, b) pozemek veřejné občanské vybavení. Podmíněné přípustné využití: bydlení za podmínky, že se jedná např.
o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele. Více informací je možno získat v textové části platného Územního
plánu Dačice. Pozemek je prodáván za účelem výstavby kombinovaného objektu komerčního a pro bydlení!
Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v pondělí 24. 9. 2012 v 16:30 h v zasedací místnosti
na MěÚ Dačice, Palackého náměstí 1. Informace o místě konání na Infocentru Dačice.
Stanovená kritéria výběru: Kupující bude vybrán podle
výše nabízené kupní ceny, která musí být vyšší než cena
minimální a která je stanovena ve výši 700 Kč/m2, a podle
navrženého záměru výstavby. V případě shodných nabídek
bude kupující vybrán losem.
Nabídka musí obsahovat:
yy jméno, adresu, rodné číslo, vlastnoruční podpis žadatele
(žadatelů), telefon, číslo účtu pro navrácení složené jistoty
yy údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru
Jistota na budoucí kupní cenu: Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí kupní cenu ve výši 50.000 Kč
v hotovosti na pokladně MěÚ v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota odečtena z kupní ceny.
V případě, že 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 Dačic druhý zájemce v pořadí. Zájemcům, kteří
nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena. Nabídky,
které zájemci podají bez zaplacené výše uvedené jistoty, budou ze soutěže vyřazeny. Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda některou z doručených nabídek přijme,
či nepřijme žádnou z nich.
Po schválení kupujícího Zastupitelstvem města Dačice
bude vybraný kupující hradit kupní cenu za prodej tohoto
pozemku na účet Města Dačic vedený u České spořitelny a. s.
Informace o pozemku podá odbor správy majetku MěÚ
v Dačicích, Krajířova 27/I, telefon 384 401 227.

Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Pokoj 3
Kuchyň
Hala
Koupelna
WC

m2
19,90
21,09
13,21
15,06
13,54
5,14
1,00

Místnost
Spíž
Komora
Zimní zahrada
Balkón
Chodba
Sklep
Celkem

m2
4,89
2,53
3,60
4,87
1,50
13,00
119,33

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena dle
rozhodnutí rady města) s tím ze zájemců, který předloží nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného, kterou chce platit
za 1 m2 bytu a současně vysloví souhlas se zaplacením kauce
ve výši 1 měsíčního nájmu. Nabídnutá částka musí být vyšší
než minimální nájemné 45 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu bude připočtena částka 361,03 Kč za zařizovací předměty. Mimo nájem se v bytě hradí zálohy na služby jako např. vodné a stočné, STA, kontrola komínů, elektřina
a plyn v bytě.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude použito losování. V případě, že
vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo nesloží kauci
ve výši 1 měsíčního nájmu před podpisem nájemní smlouvy
a neuzavře tuto smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10. 2012
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU
č. 3, Dačice 88/II“ žádost s nejvyšší nabídkou měsíční částky nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu, potvrzení
o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na finančním
odboru MěÚ Dačice).
Konečný termín pro podání žádosti:
7. 9. 2012 do 13:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I.)
Zájemce se může dostavit na otevírání obálek s nabídkami dne 10. 9. 2012 v 16:00 h na Městský úřad Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 6,
ul. B. Němcové, č. p. 209, Dačice V, o velikosti 2 + 1,
který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 5. 9. 2012
v době od 15:35 do 16:05 h.
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

16,60

WC

1,36

Pokoj 2

16,60

Sklep

5,67

Kuchyně

6,60

Předsíň

7,42

Kolna
-

10,68
-

Koupelna

3,89

Celkem

68,82

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena dle
rozhodnutí Rady města Dačice) s tím ze zájemců, který předloží nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného, kterou chce
platit za 1 m2 bytu a současně vysloví souhlas se zaplacením
kauce ve výši 1 měsíčního nájmu. Nabídnutá částka musí
být vyšší než minimální nájemné 45 Kč/m2. K výslednému
měsíčnímu nájmu bytu bude připočtena částka 193,40 Kč
za zařizovací předměty. Mimo nájem se v bytě hradí zálohy
na služby jako např. vodné a stočné, el. ve spol. prostorách,
STA, kontrola komínů a elektřina v bytě.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým
pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí
zájemců při stejné nabídce bude použito losování. V případě,
že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo nesloží
kauci ve výši 1 měsíčního nájmu před podpisem nájemní
smlouvy a neuzavře tuto smlouvu do 1 měsíce od schválení
nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším
v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je
k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří
108 nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout
na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10. 2012
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU
č. 6, Dačice 209/V“ žádost o byt s nejvyšší nabídkou měsíční
částky nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu, potvrzení
o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na finančním
odboru MěÚ Dačice).
Konečný termín pro podání žádosti
7. 9. 2012 do 13:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I.)
Zájemce se může dostavit na otevírání obálek s nabídkami dne 10. 9. 2012 v 15:30 h na Městský úřad Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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DSO Mikroregion Dačicko
přivítal zástupce
z Mikroregionu Království
V úterý 21. 8. navštívili Dačice zástupci ze sdružení obcí
Mikroregionu Království. Tento mikroregion leží jihovýchodním směrem od krajského města Olomouce. Sdružuje
15 hanáckých městysů a obcí s celkovým počtem 13 500
obyvatel.
Společného přátelského posezení se zúčastnilo několik zástupců jak z Mikroregionu
Království, tak z DSO Mikroregion Dačicko.
Hlavním tématem setkání bylo především
vzájemné představení mikroregionů. Dále bylo diskutováno
o finančních možnostech mikroregionů (o získávání dotací
a grantů) a o fungování místních akčních skupin v Jihočeském
a Olomouckém kraji.
Děkujeme tedy zástupcům z Mikroregionu Království za tuto
příjemnou návštěvu. Doufáme, že takováto setkání proběhnou
i v budoucnu.
Bc. Monika Hlavová, manažer mikroregionu

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat za práci paní Vašíčkové. Je to člověk na svém místě a určitě dělá více, než jí její funkce ukládá. Pokud budete mít na úřadě takovéto zaměstnance,
budete určitě jeden z nejlepších městských úřadů.
Moc jí děkuji, ona ví za co. Myslím, že takovéto úředníky by
měl městský úřad podporovat.
Marta Tůmová

PENÍZE, PENÍZE, PENÍZE
Umíte úsporně a s maximálním efektem investovat svoje
peníze? Jste 100% přesvědčeni, že Vaše investice a pojistné
smlouvy pracují pro Vás? Víte, že můžete investovat svoje peníze
s výnosem 23 až 30 % s garancí českého státu? Máte kompletní
informace o aktuálním finančním a pojišťovacím českém trhu?

Ne? Pak pro Vás máme řešení!
yybezplatný audit Vašich životních i neživotních pojistných smluv
yy aktuální informace o pojistném trhu a jeho možnostech
yyvýhody a nevýhody důchodové reformy
yyhypotéky a spotřební úvěry
yy garantované zhodnocení volných finančních prostředků
Naši poradci Vám bezplatně podají kompletní informace
pro řešení Vašich potřeb. Řešte svoje potřeby dokud je čas !!!
Ing. František Burian – pojišťovací a finanční poradenství
Kancelář: Göthova 66 (budova Autodíly Tomex), 380 01 Dačice,
denně: 8:00 - 11:30, 13:00 - 15:00 h nebo dohodou na tel.
602 493 770, e-mail: burian.f@kapitol.cz

PENÍZE, PENÍZE, PENÍZE

www.dacice.cz

Dačická řežba počtvrté
Účastníci letošního ročníku Dačické řežby tvořili svá díla na téma VÍRA, které vzešlo vítězně z ankety uveřejněné na jaře na stránkách městského webu.
Každý z umělců se tohoto tématu zhostil podle svého vlastního uvážení, protože slovo víra v sobě obsahuje nepřeberné množství významů. Proto se setkáme nejen s církevní tématikou.
Ke konečnému výsledku a k předání
děl městu se vrátíme ještě v příštím čísle zpravodaje. Článek, který právě čtete,
šel do tisku ještě před tím, než celá akce
skončila. Už nyní je ale jasné, že týdenní
Dačická řežba přinesla do centra města
umělecký ruch, který denně sledovaly
stovky návštěvníků. Oblíbené taneční večery přinesly veselou a uvolněnou náladu a permanentní možnost občerstvení
v horkých dnech uspokojila hlad a žízeň
všech přítomných.
Svůj um a dovednost letos prezentovali: Josef Doležal, Jozef Gabaj, Rostislav
Karásek, Michal Kelbler, Petr König, Tereza Krnínská, Jana Kulhánková, Pavel Novotný, Rudolf Procházka a Jiří Schlosser.

Pohostinné zázemí nejen jim, ale i všem
divákům a návštěvníkům, zajišťoval bezchybně Luboš Strachota a jeho Hospoda
Pod Betonem.
Technické zajištění akce tohoto rozsahu vyžaduje souhru a spolupráci mnoha
složek i jednotlivců. Město Dačice děkuje zejména zaměstnancům Technických
služeb, Městských lesů Dačice a panu
Rudovi Procházkovi za přípravu a zajištění všeho potřebného k tomu, aby celá
akce probíhala bez problémů a přinesla
radost z díla nejen samotným aktérům,
ale všem, kteří se v období 20. – 25. srpna
Pod Lipkami zastavili.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR
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Je tomu 110 let, kdy do Dačic přijel první vlak
Již od roku 1896 začalo město Dačice intenzivně usilovat o prodloužení trati z Telče do Dačic a Slavonic. Pro město
Dačice bylo napojení železnice důležitým úkolem, neboť se již jednalo o město s dostatečně silnou hospodářskou a průmyslovou výrobou, a pro další rozvoj bylo vlakové spojení nutností. Detailní projekt trati Telč - Slavonice po schválení
ministerstvem železnic 6. srpna 1898 vypracoval inženýr Lukrits. Stavba dráhy měla být po udělení stavebního povolení
ihned započata a do dvou let dokončena. Současně měla být nová dráha z Telče do Slavonic pokládána za doplňující část
podniku místní dráhy Kostelec - Telč.

Přes neustálé naléhání města Dačic
na zahájení stavby dráhy, zasílaná ministerstvu železnic s poukazem na zhoršující
se hospodářskou situaci obyvatel kraje,
nebyla stavba dráhy v roce 1900 zahájena. Teprve v červnu 1901 bylo provedeno
výběrové řízení na zadání stavby, ve kterém ze sedmi zúčastněných firem předložila nejnižší nabídku 2,420.000 K firma
J. Kubíček z Prahy, která byla 15. června
1901 přijata a stavba firmě zadána.
Stavba trati se pak rozeběhla od července 1901 za dohledu vrchního inženýra Macchiho. Dne 6. srpna 1901 provedl
obecní radní města Slavonice pan Ferdinand Rambousek první výkop místní
dráhy na místě dnešního nádraží. Tím
byla započata stavba místní dráhy Slavonice - Telč. Několik tisíc dělníků s primitivní mechanizací pak dokončilo stavbu
o 9 měsíců dříve než se čekalo, neboť
mírná zima na přelomu let 1901 a 1902
umožnila nepřerušit práci.
Ke stavbě dráhy si stavební firma především najímala dělníky z řad místního
obyvatelstva. Za účelem udržení pořádku na stavbě a policejního dozoru byla
vydána přísná opatření ohledně příjímání a zaměstnání dělníků, rozdělení práce
a bezpečnosti dělníků, pracovního času,
vzniku a ukončení pracovního poměru,
povinnosti dělníků a mzdy.
Dělníkům na stavbě dráhy se přezdívalo „bratránci“ a dozor nad dělníky
vykonávali tzv. „parťáci“. Vedoucí party
měli na přidělených částech stavby tra-
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tě postavené baráky a u nich byly zřízeny občerstvovací budovy „kantýny“.
V těchto kantýnách hledali také možnost občerstvení i veselou zábavu místní
obyvatelé z okolí stavby tratě. Jednotlivé
úseky tratě byly rozděleny pod dozor tzv.
„parťáků“, kterým patřila odpovědnost
za výstavbu daného úseku tratě.
Trať Telč - Slavonice byla stavebně náročnější než předešlý úsek trati z Kostelce. Po výjezdu z Telče trať klesá ve sklonu
15 ‰ směrem k Dačicím. Za zastávkou
Radkov již bylo potřebné vybudovat několik hlubokých zářezů v terénu. Před
zastávkou Slaviboř byl vylámán zářez
ve skalním masivu. Další úpravy skalního masivu byly nutné u zastávky Velký
Pečín. Sklonově náročná stoupání byla
vybudována na několika místech trati.
Za Dačicemi byla postavena jediná velká
mostní stavba, a to příhradový plechový
most s dolní mostovkou délky 30 metrů
(u Toužína). Druhá velká mostní stavba
byla provedena v Bolíkově. Jednalo se
o kamenný obloukový most se 7 oblouky,
o délce 45 metrů.
Stavba dráhy do Slavonic byla dokončena a již 18. srpna 1902 zasílá c.k. ředitelství drah Praha oznámení na České
místodržitelství do Prahy o chystaném
otevření nové místní dráhy spolu s plakátem o zavedení nového jízdního řádu
ode dne zahájení provozu na celé místní
dráze Kostelec - Telč - Slavonice.
Dne 28. srpna 1902 proběhla komisní
zkouška všech železných mostů zvlášt-

ním vlakem. Toho dne byl na trať vypraven kolaudační a zatěžkávací vlak sestavený ze tří čtyřnápravových lokomotiv
s jedním osobním vozem pro technickou komisi. Během jízdy vlaku z Telče
do Slavonic byly prováděny postupně zatěžovací zkoušky všech mostních objektů
s ocelovou či dřevěnou konstrukcí. Dne
28. srpna 1902 byla stanovena zkušební jízdou také největší traťová rychlost
na 25 km/h, a to hlavně z důvodu nutného sesedání zemního tělesa dráhy.
Celkové dokončení revize místní dráhy
Telč - Slavonice bylo dne 6. září 1902, kdy
byl vypraven pro technicko-policejní komisi zvláštní vlak z Telče do Slavonic.
Trať byla dána slavnostně do provozu
v neděli 7. září 1902 jízdou zvláštního
vlaku z Telče do Slavonic. Souprava tohoto slavnostního vlaku byla složena
i ze salonního vozu I. třídy. Tento slavnostní vlak vezla lokomotiva z Telče, která byla
ozdobena zemskými znaky. Jako čestní
hosté se zahajovací jízdy zúčastnili: zemští poslanci Dr. J. Podbrdský a Bedřich
Kancnýř, předseda okresního silničního
výboru František Záděra, okresní hejtman
šlechtic Winkler, pánové Dr. J. Sobotka
a V. Povolný z Telče a celý vážený technický personál podnikatelské firmy Kubíček.
Na novém nádraží v Dačicích očekávalo příjezd prvního vlaku na stovky
obyvatel města Dačice i blízkého okolí.
Nástupištní perón i samotná budova byla
vkusně vyzdobena chvojím a květinami.
Při krátkém minutovém pobytu vlaku
v Dačicích bylo provedeno slavnostní církevní posvěcení vlaku a dráhy důstojným
pánem farářem P. Augustinem Pospíšilem za četné kněžské asistence. Ovšem
po odjezdu prvního vlaku z Dačic dále do
Slavonic proběhly na nádraží dačickém
slavnostní projevy. První projev měl pan
farář P. A. Pospíšil zakončený velebným
chorálem „Svatý Václave“, přednesený
zdejším pěveckým spolkem. Dalšího projevu se ujal starosta města Dačice p. Josef
Příhoda a po něm c.k. okresní hejtman
pan Winkler. První zahajovací vlak byl na
nádraží ve Slavonicích slavnostně uvítán
množstvím obyvatelstva z dálky i blízkého okolí v čele se starostou města Slavonice panem Bedřichem Müllerem a dalšími členy obecního zastupitelstva.

www.dacice.cz
Bezprostředně na výstavbu místní
dráhy Telč - Slavonice navázala výstavba
místní dráhy Waidhofen - Slavonice zahájená roku 1902. Již 16. června 1903 zasílá
c.k. ředitelství drah Praha oznámení na
České místodržitelství do Prahy o chystaném otevření nové místní dráhy spolu
s plakátem o zahájení provozu trati Waidhofen - Slavonice.
Provoz na posledním úseku Waidhofen - Slavonice, spojujícím jihozápadní Moravu s rakouským Waldviertelem
v délce 27,5 km, byl slavnostně zahájen
20. června 1903 a vlastní provoz započal
21. června 1903. Takto byla roku 1903 dobudována spojovací trať mezi stanicemi
Rakouských státních drah Kostelec - Cejle a Schwarzenau, avšak nepodařilo se
dokončit plánovanou trasu až k Dunaji
do Amstetten, neboť směrem na jih končí dnes trať několik desítek kilometrů
od Dunaje v Martinsbergu.
Dne 1. 6. 1924 byla na trati Slavonice Schwarzenau otevřena osobní zastávka
Fratres, jako poslední na rakouském území. V květnu 1948 byla v kilometru státní
hranice instalována oboustranná výkolejka a uzamykatelná kolejová zábrana.
Úplný konec tratě Slavonice - Fratres nastal v dubnu 1951, kdy bylo sneseno 10
metrů kolejí v hraničním kilometru. Tím
byla trať Slavonice - Fratres definitivně
přerušena. Snahy o znovuobnovení trati
v posledních dvaceti letech však bohužel
ztroskotaly.
K článku použity informace z publikace
Richard Cila: 100 let místní dráhy Telč - Slavonice 1902 - 2002. Společnost telčské místní dráhy, 2002.

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku
města zveřejňuje MěÚ v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 1,
ul. Nivy, č. p. 165, Dačice IV, o velikosti 1 + 0,
který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 5. 9. 2012 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost
Pokoj s kuchyní
WC

m2

Místnost

m2

Místnost

m2

24,60

Předsíň

4,34

Komora

1,17

0,86

Koupelna

3,59

Celkem

34,56

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období,
v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 10.
2012 do 31. 12. 2017 s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření
nájemní smlouvy. V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo
neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu radou města, nájemní
smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice,
odbor správy budov, č. dveří 108 nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10. 2012 získá ten zájemce,
který předloží v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 1, Dačice 165/IV“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu
Dačice (k vyzvednutí na finančním odboru MěÚ Dačice) a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti: 7. 9. 2012 do 13:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu MěÚ v Dačicích,
Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I.)
Všichni zájemci o byt se dostaví na losování bytu, které proběhne dne 10. 9.
2012 v 15:00 h na Městském úřadě Dačice, Palackého nám. 1, zasedací místnost
rady města. V případě, že se zájemce nebude moct dostavit na losování, může se
nechat zastupovat jinou osobou, která bude mít písemnou plnou moc (nemusí být
ověřena na matrice MěÚ Dačice).
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Výstava k 110. výročí dráhy
v MMaG Dačice pouze do 9. září

Městské lesy Dačice s. r. o.
a Město Dačice Vás zvou na akci

Pojďte s námi
do lesa
Kde: les Kázek
(za Dačicemi směr Studená cca 600 m)

Kdy: 8. 9. 2012 od 13:00 h
Program:

Do 9. září 2012 můžete v Městském
muzeu a galerii Dačice navštívit výstavu
„Mašinky, vláčky a svět kolem nich“, která
je připravena k 110. výročí dráhy. Zatím si
ji prohlédlo 4 tisíce lidí.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Ukázky lesnické techniky
Ukázky práce s motorovou pilou
Střelba ze vzduchovky
Ukázky sokolníků
Program pro děti
Lesnická pedagogika
Opékaní buřtů

PIVNÍ SLAVNOSTI
15. září u Klubu Kostka
Klub Kostka si Vás dovoluje pozvat
na degustaci 8 druhů piv. O výběru
piv hlasujte na www.klubkostka.cz. Je
tedy jen na Vás, která piva se zde budou točit!!! Součástí pivních slavností
bude tzv. Sranda nohejbalový turnaj,
který je určen i pro amatéry. Dále se
můžete těšit na stánky s občerstvením,
dětské atrakce a na laskominy.
Začátek pivních slavností a prezentace do turnaje ve 13:00 h. Začátek Sranda nohejbalového turnaje ve 13:30 h.
Těšíme se na Vás!!!
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11. srpna ožila železnice kulturou
Od sobotních ranních hodin se začalo hlavní nádraží v Telči plnit nedočkavci,
kteří se těšili na historickou jízdu parním vlakem, tentokráte navíc doplněnou
o nevšední a zajímavý kulturní program díky projektu DY-THA rail spolufinancovaným z Evropské unie, který se svými aktivitami snaží zatraktivnit
cestování vlakem regionem Podyjí a poskytnout turistům pestrou nabídku
služeb. Jaká tato jízda byla a co vše během ní zažili její účastníci, Vám odhalí
následující řádky.

Krátce před 8. hodinou nastupuji do
vlaku, ale ještě předtím stihnu obdržet
dotaz zjevně zmateného hudebníka
s trumpetou, který marně hledá zbývající
část kapely. Prý měli mít sraz na nádraží
v Telči, ale zatím je zde pouze on sám.
I přes tuto komplikaci však dává průvodčí, stylově oděný do starobylého kabátu
a s amplionem v ruce, úspěšný pokyn
k odjezdu směrem na Dačice. Dokonce
i žena, která evidentně ráno zaspala,
a proto dorazila na nádraží pouze v županu, je už v pořádku ve vlaku. Je krátce
po osmé hodině a my vyrážíme.
V Dačicích jsme v půl deváté a od milého a všímavého průvodčího se dozvídáme, že budeme pokračovat v cestě
v deset hodin. Volných 90 minut trávím střídavě ve vlakovém bufetu a také
s úsměvem přihlížím roztomilým scénkám na peronu, při kterých se neustále
si stěžující slečna (dle pána s trumpetou
určitě z Prahy) neúnavně dohaduje s dalšími cestujícími. K tomu nám hraje flašinetář, a když se do diskuze přidá i babička s nůší a husou v košíku, dýchá na mne
historie. Absentující teplé počasí úspěšně
nahrazuje panáček na zahřátí, a když se
k nám chvilku před odjezdem přidá i dačický orchestr, mají se Slavonice, další cíl
naší cesty, zcela jistě na co těšit!
Však o sobě také dáváme řádně vědět,
věřím, že každý občan Slavonic v 11 hodin tuší a hlavně slyší, že do jejich města přijela vlakem kultura. Volná hodina,
ohraničená dalšími kulturními výstupy,
kdy především obdivuhodně trpělivý
průvodčí má co dělat, aby ustál všetečné dotazy, proč se nepokračuje dále do
Rakous, je ideální pro návštěvu slavonického náměstí. Po krátké anabázi s kejklíři,
kteří se do vlaku těsně před odjezdem
snaží dostat své obří kolohyby a kdoví co
ještě, vyrážíme po poledni nazpět.
Cestou do Dačic ve vlaku potkáváme
spoustu lidí, kteří pro našince vypadají tak
nějak jinak. Od průvodčího se dozvídáme,
že ve vlaku je černý pasažér a že prý kdo
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Společnost Městské lesy Dačice
a Město Dačice Vás zvou na

Svatohubertskou
mši v Dačicích
konanou v neděli
16. 9. 2012 v 8:00 h
v kostele sv. Vavřince v Dačicích
Hudba: Trubači OMS Přerov
Zpěv: Dětský sbor Kvítek

tohoto muže s červeným batohem uvidí,
má ho ihned nahlásit, protože pořádek
musí bejt a že oni jsou solidní přepravce,
který nesnese ve svých vozech žádné výtržnosti a komedianty. Lidská solidarita
v tento den však vítězí a černý pasažér zůstává navždy nedopaden.
Dačice nás dnes již podruhé vítají ve
13 hodin a je to přivítání jak má být. Ne
jeden, ale dokonce dva orchestry, k tomu
historický autobus RTA v kabrioletové
úpravě, na desítky účinkujících a ještě
podstatně více cestujících, to vše znamená opravdu velkou zábavu a důstojnou
oslavu 110. výročí trati Telč – Slavonice.
V Telči, kde vlak stojí od 13:30 do 14:40,
se účastním slavnostního průvodu na
náměstí, kde je pro nás připraven další
kulturní program, ve kterém artisti předvádějí, že lidské tělo je schopno prakticky jakéhokoliv pohybu a ohybu. Konec
programu již dokreslují sluneční paprsky
a jasné nebe, dnešní den ještě ale rozhodně nekončí!
Pro ty, kdo chtějí cestovat vlakem dále,
průvodčí odpískává odjezd do Třeště
a Kostelce ve 14:40. Ani na tomto úseku
cestující nepřicházejí o kulturní program
jak během jízdy, tak na nádraží v Třešti,
kde mohou navštívit nově otevřenou
výstavu plastikových modelů, být svědky ohňové show a oku lahodících břišních tanců, či se jen tak zaposlouchat
do country šlágrů u táborového ohně.
Parní vlak opouští Třešť v pozdních
hodinách a posledního pasažéra vysazuje kolem desáté hodiny večerní v Telči,
která však ještě ani zdaleka nespí. Svou
kulturní pouť je nasnadě zakončit na náměstí, kde je již v plném proudu famózní
hudební představení – Orchestrion Petra
Píši a k tomu navíc půlnoční ohňostroj,
který osvítí zaplněné telčské náměstí. Kolem jedné hodiny ranní usínám s pocitem
příjemně prožitého dne a těším se na další podobné.
Bc. Martin Šťastný,
manažer projektu DY-THA rail

Železnice a čas

yy 1814 - v Anglii sestrojil Georg Stephenson první parní lokomotivu (viz model
na obrázku)
yy 1825 - 7. září zahájen provoz na první železniční trati mezi Stocktonem
a Darlingtonem v Anglii
yy 1837 - započala stavba první parostrojní železnice v Rakousku – Severní
dráhy císaře Ferdinanda
yy 1838 - 6. června vjel na naše území
po Severní dráze císaře Ferdinanda
první slavnostně vyzdobený vlak a zastavil v Břeclavi
yy 1841 - do Olomouce přijel první vlak
yy 1845 - 21. srpna přijel první vlak do
Prahy z Vídně, vlak vedly dvě lokomotivy „Prag“ a „Olmütz“, před vlakem
jela lokomotiva „Böhmen“
yy 1847 - podél trati bylo zřízeno první
státní telegrafní vedení
yy 1854 - vydán nový zákon umožňující
soukromou stavbu drah se státní zárukou; 20. dubna vyjely z Ringhofferovy
továrny v Praze na Smíchově první železniční vagóny postavené na našem
území
yy 1867 - založena společnost pro výstavbu Rakouské severozápadní dráhy
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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.

www.dacice.cz

Dačice hostily závěrečný seminář
virtuální univerzity třetího věku
Asi je všeobecně známo, že město Dačice hostilo v květnu letošního roku
závěrečný seminář VU3V (Virtuální univerzity třetího věku).

Poděkování
V Dačickém zpravodaji č. 7 byl uveřejněn přehled termínů dovolených
lékařů a jejich zastupujících. Když
jsem přehled přečetla, odložila, ale
schovala. To jsem ještě nevěděla, jak
dobře mi poslouží.
Najednou jsem potřebovala vyřídit neodkladně různá zdravotní vyšetření. A jak
se přehled hodil. Hned jsem věděla, který
lékař má dovolenou a kdo ho zastupuje.
Stačilo vzít telefon, zavolat a domluvit.
Proto bych chtěla touto cestou moc
poděkovat za uveřejnění a hlavně tomu,
kdo na to přišel a realizoval. Jsem přesvědčena, že toto neposloužilo jen mně,
ale mnoha dalším občanům našeho města. Prosím, nezapomeňte na příště.
Děkuji, J. Tesařová, Dačice

Základy práce
s počítačem v knihovně
Pro méně zasvěcené uvádím jen krátké vysvětlení: každý semestr univerzity
je zakončen slavnostním shromážděním,
které studenti organizují v různých místech ČR a na kterém je jim slavnostně
předáván list s potvrzením o absolvování
semestru. Tyto akce mají slavnostní a společenský charakter a setkávají se na nich
osobně studenti z různých konzultačních
středisek a představitelé univerzity.
Nemusím asi připomínat, že se slavnostní shromáždění vydařilo a že jeho účastníci odjížděli z Dačic nadšení. Kromě nadšení odjížděli rovněž bohatší o navázané
kontakty se studenty z jiných konzultačních středisek a s organizátory VU3V.
Od října letošního roku pokračuje naše
konzultační středisko dalším semestrem,
který bude zahrnovat šest konzultací
na téma Dějiny oděvní kultury. Toto téma

si vybrali studenti sami. Konzultace budou probíhat opět, jak jsme již zvyklí,
v zasedací místnosti MěÚ Dačice v budově na Palackého náměstí 2. Scházet se
budeme ve středu jednou za čtrnáct dnů
v 15:00 h a konec je plánován na 17:00 h.
Po konzultaci obvykle navštívíme nějaký
příjemný podnik za účelem malého občerstvení po vysilujícím studijním výkonu.
Připomínám, že naše konzultační středisko není žádným exkluzivním klubem
a že je určeno pro každého zájemce
o studium na VU3V. Proto v závěru tohoto
článku uvádím opět kontakt, na kterém
můžete získat informace o podmínkách
studia a přihlášení.
Kontakty a informace: tel. 774 414 991,
e-mail: milospro@tiscali.cz, internetová
adresa: www.e-senior.cz.
Ing. Miloš Procházka

Základy práce s počítačem - 4. září
Psaní na počítači (word) - 11. září
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 14:00 do 17:00 h 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
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko
7. září, pátek, v 19:30 h
OPERETA V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ
Hudebně zábavný pořad, účinkují sólisté
operety Moravskoslezského a Slezského
národního divadla v Ostravě a Opavě.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě
120 Kč.
8. září, sobota, ve 21:00 h
KALYBR – Rock-BigBeat
Hudební skupina z Brtnice. Kapela poprvé na zábavě v Dačicích!!! Vstupné do
21:00 h za 50 Kč, od 21:00 h za 60 Kč.
26. září, středa, v 19:30 h
Vystoupení ZDEŇKA IZERA
V zábavném pořadu s názvem „Turné čtyř
můstků“ dále vystoupí jako host zpěvačka Šárka Vaňková. Vstupné v předprodeji
180 Kč, na místě 210 Kč.

Městská knihovna
18. září, úterý, v 17:00 h
IRISDIAGNOSTIKA – přednáší Jana Bělohlavá (Natur Apatyka)

Povídání s následnou besedou. To, co
je zaznamenáno v očích, odráží celkový
stav těla. Oční duhovka je aktuální mapou. Oko je důmyslně propojeno s každým místem a tkání v našem těle pomocí
nervového systému. Změny se zaznamenávají v průběhu života do našich čidel,
pak odráží celkový fyzický i duševní stav.
Pomocí znaků v očích lze odhalit genetické slabosti, přechodné aktuální změny
i chronické stavy. Zdravotní problémy je
možné na duhovce lidského oka rozeznat
ještě před jejich propuknutím. Cílem
irisdiagnostiky není jen hledat nemoci,
nýbrž jejich hlavní příčiny. Vstupné dobrovolné.
27. září, čtvrtek, v 17:00 h
KRÁLOVNA NA DYJI – VYDRA ŘÍČNÍ
Přednáška Mgr. K. Poledníkové
Přednáška je určena široké veřejnosti
a je součástí projektu „Vydří stezka na
Dyji“. Projekt zajišťuje obecně prospěšná společnost ALKA Wildlife a toto první
povídání s promítáním se bude věnovat
výskytu vydry v ČR, výskytu na Dačicku,
rodinnému životu vyder, kdy, kde a jak
běhají a jak probíhá jejich telemetrické

SPORTCENTRUM ROCKHILL
BAR A RESTAURACE
Zveme Vás do nově otevřené restaurace ve Sportcentru
Rockhill. Nabízíme výběr z polévek, těstovinových
pokrmů, masových i jiných specialit a teď to hlavní:

POLEDNÍ MENU ZA 59 Kč!

sledování. Další přednáška o norkovi
americkém bude v knihovně ve čtvrtek
18. října a letošní sérii zakončíme 18. listopadu tématem ryby a rybožravci řeky
Dyje.

Městské muzeum a galerie
Do 17. října, denně kromě pondělí,
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
JOSEF PRODĚLAL: Fotografie
Výstava k 65. narozeninám třebíčského
autora. Slavnostní zahájení v sobotu
15. září v 16:00 h.
15. a 16. září, sobota a neděle, 9:00 12:00, 13:00 - 16:00 h
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Volný vstup do expozic a na výstavu.
23. září, neděle, odjezd ve 13:00 h
Vlastivědný výlet nejen na Hlubokou
Zajímavosti v nedaleké pohraniční oblasti:
Písečné, Rancířov, Dešná, N. Sady, Hluboká. Odjezd z Havlíčkova nám. v Dačicích.
Přihlášky na tel. 384 422 493, 722 012 146,
e-mail: muzeum@muzeumdacice.cz.

TĚLOCVIČNA
Aktuální nabídka cvičení:
Fitbox – pondělí 18:30 – 19:30, středa 19:00 – 20:00, pátek
19:00 – 20:00
Jumping – čtvrtek 17:00 – 18:00, neděle 17:00 – 18:00
Od září/října opět bude probíhat cvičení jako je tai-chi, cvičení
na míčích, jóga, taekwondo. Podrobnější informace naleznete
na našich webových stránkách.

Už Vás nebaví stále dokola opakující se klasiky
na jídelních lístcích? Pak přijďte vyzkoušet naše nevšední
kombinace. Nezklameme ani příznivce klasické kuchyně
Nabízíme také možnost ubytování.
a pořádné jedlíky. A jelikož jsme sportcentrum, nabídneme
K dispozici je osm 1-4lůžkových pokojů.
i odlehčená jídla pro sportovce, saláty
Pokoje jsou vybaveny sedacím a spacím nábytkem, úložnými
a samozřejmě nechybí ani dětská jídla.
prostory, televizí, varnou konvicí, Wi-Fi připojením.
Polední menu podáváme od 11:00 do 14:00 hodin.
Nově vybíráme také stravenky Sodexo.

Otevírací doba kuchyně:
Neděle až čtvrtek 11:00 – 22:00 hodin
Pátek a sobota 11:00 – 00:00!!!
sobota 15. září 2012
Večer s hudbou Pavla Urbance

Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz
info@sportcentrumnaskale.cz
+420 384 971 440

Najdete nás na adrese:
Sportcentrum na skále, s.r.o.
V sobotu 15. září 2012 nám od 20:00 hodin k tanci i poslechu
Jemnická 305 (směr Tři kříže)
zahraje náš oblíbený Pavel Urbanec.
380 01 Dačice
Doporučujeme včasnou rezervaci míst.
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
TJ CENTROPEN DAČICE
Oddíl fotbalu:
Datum

Čas

Kategorie

2. 9.
8. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
28. 9.
30. 9.

9:30
10:00
15:00
9:30
15:00
10:00
9:30

žáci
dorost
muži KP
žáci
muži KP
dorost
žáci

Družstva
Dačice – Sokol Sezimovo Ústí
Dačice – Soběslav
Dačice – Sedlice
Dačice – Soběslav
Dačice – Lažiště
Dačice – Nová Bystřice
Dačice – Chýnov

Nábor nových fotbalistů a fotbalistek 6 - 10 let na fotbalovém
stadionu od 3. 9. 2012 každé pondělí od 15:30 h (informace p.
Vican, tel. 728 147 838).

Čas

Kategorie

29. 8.
10. 9.

17:00
17:00

KP ženy
KP ženy

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
yy Nabízíme (OSOBNÍ BANKROT) dle insol. zákona…
yy Za 5 let je oficiálně po Vašich dluzích…
yy Nebudou Vás obtěžovat exekutoři ani vymahači…

KONZULTACE ZDARMA!!
Sjednejte si schůzku:

774 191 930
Captura Service CZ s. r. o.
Kancelář: Dobrovodská 43, Č. Budějovice, www.ibankrot.cz

Oddíl volejbalu:
Datum

Klub důchodců se sejde znovu po prázdninách
v pondělí 3. září 2012 v 16:00 h. Doneste fotky
a dojmy z dovolených. Chtěli bychom jet do muzea
samorostů do Slavonic.
Krtková a Hájek

Družstva
Dačice – SK Hlincovka B
Dačice – Slavoj Ledenice

Nábor mladých volejbalistek a volejbalistů 1. 10. 2012 v 16:00 h,
tělocvična ZŠ B. Němcové.

Oddíl kuželek:
Turnaj v kuželkách BOGLASS:
yy muži dne 8. 9. od 10:00 h
yy ženy dne 9. 9. od 10:00 h
Datum
15. 9.
22. 9.
29. 9.
15. 9.
22. 9.

Čas

Kategorie

14:00 I. liga muži
14:00 I. liga muži
10:00 II. liga ženy
10:00 III. liga muži
10:00 III. liga muži

Družstva
Dačice – Sokol Husovice
Dačice – Sokol Kolín
Dačice – není dolosováno
Dačice – Sokol Husovice
Dačice – Bohemia Poděbrady
Výbor TJ Centropen Dačice

TJ Centropen Dačice Vás srdečně zve na

NÁBOR NOVÝCH
FOTBALISTŮ A FOTBALISTEK
ve věku od 6 do 10 let
na fotbalovém stadionu v Dačicích
od 3. 9. každé pondělí od 15:30 h
Bližší informace na tel. 728 147 838.
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IČ 00246476
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Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
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Elektronická verze: k dispozici na
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V DAČICÍCH
15. a 16. září 2012
Dny evropského dědictví (EHD - European Heritage Days) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací,
společenskou a výchovnou akcí. EHD každoročně 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 15. a 16. září 2012.
V těchto dnech můžete navštívit:

Státní zámek Dačice

15. - 16. září 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: běžné
(Reciproční vstupenka: návštěvník,
který se prokáže v pokladně zámku
vstupenkou, že ten samý den navštívil
jeden z památkových objektů ve správě
NPÚ Č. Budějovice, bude mít vstup zdarma
na prohlídkovou trasu Státního zámku Dačice)
Doprovodné akce:
Prohlídka renesančních zámeckých sklepení
15. - 16. září 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma

Kostel sv. Vavřince

15. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
16. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma
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Městské muzeum a galerie

15. - 16. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma
Doprovodné akce:
Výstava: „Josef Prodělal: Fotografie“
15. 9. 2012 v 16:00 h - slavnostní zahájení
Vstupné: zdarma

Klášterní kostel
sv. Antonína Paduánského
15. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
16. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma

Věž kostela sv. Vavřince

15. září 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
16. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma

