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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 25. zasedání konaném 8. 9. 2010 mimo jiné:
schválilo dodatek č. 2 smlouvy o úvěru č. 26/09/LCD
s Českou spořitelnou a. s., kterým se posunuje datum
konečné splatnosti úvěru do 31. 12. 2010
schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Dačice jako
budoucím prodávajícím a Českým rybářským svazem, místní organizací Dačice, jako budoucím kupujícím
neschválilo prodej části pozemku p. č. 804/5 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, o přibliţné výměře 22 m2

RADA MĚSTA
na své 105. schůzi konané 18. 8. 2010 schválila v rámci
pomoci po povodních poskytnutí věcných darů v celkové
výši Kč 19.990,-- Městu Hejnice
na své 106. schůzi konané 25. 8. 2010 mimo jiné:
schválila podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na sluţby: Podpora procesů plánování sociálních sluţeb na území obcí s rozšířenou působností
v Jihočeském kraji v rámci projektu „Podpora komunitního plánování sociálních sluţeb v Jihočeském kraji“
schválila partnerství s Centrem pro komunitní práci
Jiţní Čechy pro aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních sluţeb města Dačice
schválila rozpočtové opatření č. 14/2010 v těchto
objemech: příjmy 70,83 tis. Kč, výdaje 112,70 tis. Kč,
schodek opatření 41,87 tis. Kč
schválila provizi z předprodeje vstupenek na IC Dačice ve výši 5 % z ceny vstupenky pro subjekty, které
nezřizuje město Dačice
vzala na vědomí výsledky hospodaření kulturních
organizací za I. pololetí roku 2010
schválila uzavření smlouvy o dílo na opravu schodů
v Kancnýřově sadu v Dačicích se společností Technické sluţby Dačice s. r. o. za celkovou cenu Kč
248.161,-- a s termínem plnění do 30. 11. 2010
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené se společností COLAS CZ, a. s. Praha na
akci „Dačice, komunikace v ul. U Třech kříţů“, kterým se rozšiřuje předmět plnění a zvyšuje se cena díla
o Kč 418.829,-schválila uzavření smlouvy na zhotovení, provoz
a údrţbu webových stránek Města Dačice s firmou
Galileo Corporation, s. r. o. se sídlem v Chomutově
schválila podání výpovědi firmě E.ON Energie, a. s.
se sídlem v Č. Budějovicích na dodávku el. energie

Zdarma do kaţdé rodiny
Září 2010
na své 107. schůzi konané 2. 9. 2010 mimo jiné:
neschválila poskytnutí finančního příspěvku na opravu budovy Domova důchodců ve Velkém Újezdě
schválila směrnici o systému zpracování účetnictví
a směrnici o oběhu účetních dokladů
schválila vyhlášení výběrového řízení na zajištění realizace projektu „Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost sluţeb a procesů - zařízení a vybavení“

Dačičtí dobrovolní hasiči pomáhali
obcím postiţenými povodněmi
V sobotu 21. 8.
2010 v časných ranních
hodinách vyjela z poţární stanice v Dačicích
s dopravním automobilem Avia čtyřčlenná
posádka dačických dobrovolných hasičů směr Liberec do obce Hejnice, která
byla zasaţena na začátku srpna ničivou povodní.
Ve spolupráci s vedením města Dačice a Technickými sluţbami tam hasiči vezli po dohodě se starostou obce
Hejnice p. Horákem tolik potřebný materiál na obnovu
rodinných domků, bytů a komunikací. Jednalo se zejména o elektrická sekací kladiva, míchače lepidel, lopaty,
krompáče či zednické nářadí, a to v celkové hodnotě cca
50 000 Kč.
Po příjezdu na místo byl materiál předán vedení obce
a hasiče z Dačic si vzal na starost velitel místních dobrovolných hasičů p. Šimon a přidělil jim práci. Dačičtí zde
pracovali zejména u starých nemohoucích lidí, kteří nikoho nemají a jsou odkázáni sami na sebe. Jednalo se
hlavně o stěhování nábytku, vyváţení suti, vyštěrkování
podlah a zednické práce. V neděli ocenilo vedení obce
Hejnice materiální pomoc z Dačic, ale i pracovní pomoc
dačických dobrovolných hasičů při odstraňování škod a
obnově majetku přes víkend.
Vlastislav Švec, starosta SDH Dačice

Průzkum spokojenosti
Stejně jako v jiných letech i v tomto roce provádí
městský úřad prostřednictvím praktikantů průzkum spokojenosti klientů. Průzkum probíhá od začátku roku a do
současné doby jsme obdrţeli 84 dotazníků. Celkově jste
nám dali známku 2,08, přičemţ byla moţnost známkovat
jako ve škole, tedy do 5. Nejvíce Vám vadilo čekání ve
frontě (19,77 %) a naopak nejlépe jste ocenili rychlost
vyřízení (46,51 %) a příjemné prostředí (39,53 %).
V tomto průzkumu chceme pokračovat i v dalších letech,
protoţe je významným ukazatelem spokojenosti veřejnosti s prací úřadu.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Váţení spoluobčané,
uţ za pár dní jsou volby do obecních zastupitelstev a pro náš region
také do senátu ČR. Je tedy čas k tomu,
abychom se poohlédli za minulým
volebním obdobím, za čtyřmi roky,
v nichţ se událo mnohé jak v osobním
ţivotě nás občanů, tak v našem městě.
Jako vţdy jsou na začátku plány a návrhy na rozvoj města - volební program, který je pak v průběhu období realizován a upravován podle potřeby, priorit a finančních
moţností města.
Je šance začít znovu a pokud moţno lépe. Napravit,
co se v ţivotě zkazilo nebo nepovedlo. Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, ţe všechno půjde
dobře, ale v názoru, ţe ne vše bude špatné. Neuvaţovat
o tom, ţe něco nemá smysl, ale radši pokračovat v tom,
co bylo dobré.
Proto je jedním z velmi důleţitých úkolů radnice sledování dotačních titulů. Právě získání finančních dotací
z Evropské unie přispělo k výraznému zlepšení kvality
ţivota na Dačicku. Měli jsme připraveny projekty, a tak
jsme mohli podat ţádosti o dotace hned v prvních výzvách, coţ také přispělo k tomu, ţe jsme byli úspěšní.
Protoţe realizovaných staveb je více, dovolím si pro přehlednost rozdělit a uvést výčet základních uskutečněných
akcí.
Komunikace, chodníky:
 rekonstrukce komunikací sídliště Červený vrch - EU
 rekonstrukce komunikací ul. 9. května, Neulingerova - Jč. kraj, Město Dačice
 chodníky na Palackého náměstí + další úpravy
 Peráček: rek. ul. Strachovského, Červenkova
 parkování, stání ul. Dlouhá
 chodníky: Chlumec, Borek, V. Pěčín, Za Lávkami,
ul. Tyršova
 oprava místních komunikací: Borek, D. Němčice,
Hostkovice
Sport:
 přestavba sportovní haly
Hřiště pro děti:
 odpočinková zóna Nivy
 sportoviště při koupališti
 letní scéna - Zámecký park
 víceúčelové hřiště Nivy - EU
 MŠ Za Lávkami
Sociální byty:
 postaven bytový dům s osmi byty
Školství:
 soc. zařízení Gymnázium + tělocvična a zateplení
 výměna oken na ZŠ Komenského, B. Němcové, MŠ
Za Lávkami
 oprava fasády ZŠ Komenského
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Opravy rybníků:
 Hostkovice, Prostředí Vydří, Sládek - Peráček,
Touţín, jez Valcha
Zdravotnictví:
 ambulance poliklinika - kardiologie, diabetologie,
chirurgie
U kapitoly zdravotnictví jen pár vět k nemocnici:
V tomto volebním období se za sloţitých a komplikovaných jednání Nemocnice Dačice stala také sedmou krajskou nemocnicí. Město Dačice ji darovalo Jihočeskému
kraji. V situaci, v níţ se nachází naše zdravotnictví, to
bylo východisko a řešení. Toto dokáţeme bez emocí
realisticky zhodnotit (jak ukazuje historie) vţdy aţ
s větším odstupem času. Bohuţel, tento problém dokázal
znesvářit i občany. Zde bych chtěl poděkovat zastupitelům, kteří dokázali zvednout ruku pro toto řešení.
Váţení spoluobčané, mimo uvedených investic byly
vynaloţeny další finanční prostředky i na přípravu projektů pro rozvoj a zajištění potřeb města - např. rekonstrukce ul. Kapetova, dostavba Domu s pečovatelskou
sluţbou atd. Město provedlo a realizuje opravy bytů ve
svém vlastnictví, provedlo rekonstrukce na městském
hřbitově, osvětlení… Samozřejmě přispívá finančně také
na kulturní, sportovní a společenské akce, spolkovou
i zájmovou činnost. Dalo by se napsat mnoho, ale tento
článek je jen malé ohlédnutí za končícím volebním obdobím. Je na kaţdém z nás, jaký si udělá osobní názor,
úsudek a hodnocení o zvelebení Dačicka.
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám, občanům, zastupitelům a spolupracovníkům městského úřadu za spolupráci, tolerantnost, trpělivost a snahu. Popřát Vám
mnoho zdraví, pohody a osobního štěstí.
Kaţdá doba má svůj úkol, na jehoţ vyřešení závisí
náš další rozvoj. Není nutné souhlasit s tím, co se říká,
ale je potřeba být zastáncem slušného a svobodného
vyjádření. Věřím v dobrou a rozumnou volbu nového
zastupitelstva města Dačice. A jak praví moudrost: „Ne
vţdy ten, co je nejvíce slyšet, je ten pravý“.
Rudolf Hájek, starosta

Průzkum
spokojenosti
RODÁCI
A PŘÁTELÉ DAČICKA!
Srdečně
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Nejvíce
1 Vám vadilo čekání ve
frontě (19,77 %) a naopak nejlépe jste ocenili rychlost
vyřízení (46,51 %) a příjemné prostředí (39,53 %).
V tomto průzkumu chceme pokračovat i v dalších letech,
protoţe je významným ukazatelem spokojenosti veřejnosti s prací úřadu.
Těšíme se na Ing.
shledání!
Karel Macků, tajemník
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 9/2010

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Návštěva partnerského města
Jiţ sedmnáct let letos
uběhlo od počátku navázání
partnerství mezi městem Urtenen-Schönbühl ve Švýcarsku - Kanton Bern a městem Dačice. Přátelství trvající
navzdory velké vzdálenosti
(okolo 900 km), jazykové
rozdílnosti i společenskému
uspořádání. Říká se - teorie je
šedivá, zelený strom ţivota
poznání. Základem vztahu
mezi našimi městy je vzájemná shoda v záměru poznávat naše regiony z rozličných
hledisek, které jsou potřebné pro spokojený ţivot jeho
občanů. O porozumění či neporozumění můţeme hovořit
jenom s takovými lidmi, kteří mají společné starosti.
V průběhu let se uskutečnilo mnoho akcí, jenţ naplňují toto předsevzetí. Prezentace v oblasti kultury - vystoupení Dechového orchestru ZUŠ, výstavky různých
ručních prací, prezentace turistických moţností, nových
investičních akcí, maţoretky a jiné. Mezi ně samozřejmě
také patří vzájemné návštěvy mající jiţ pravidelný ráz.
Začátkem září se uskutečnila na pozvání vedení města
Urtenen-Schönbühl tato návštěva. Vedení radnice v čele se
starostou Hansueli Kummerem nás velmi srdečně přijalo.
Připravený program byl opravdu pestrý a zajímavý.
Od jednání s členy rady na radnici, poznání města, výletu
do hor či společenského večera. Ale mezi prioritu patřily
návrhy programů k dalšímu vývoji moţné spolupráce,
výměna zkušeností i obohacení kulturního ţivota. Jedním
z nejdůleţitějších rozhodnutí je nadále pokračovat v partnerství obou měst. Sedmnáct let je dlouhá doba. Byla by
škoda tyto roky ztratit a s nimi to, co naši předchůdci udělali pro vznik i smysl naší spolupráce. Následně jsme projednali také záměry v oblasti kultury, které je potřeba dále
rozpracovat. Rovněţ se nabízí také moţná spolupráce mezi hasiči.
Na závěr byla opět vyslovena obava, aby náš výsledek
voleb nenarušil tento dlouhodobý příznivý vývoj. Snad jiţ
nastala doba - a historie nás tomu učí, ţe lidé a národy se
chovají moudře teprve tehdy, kdyţ vyčerpali všechny
ostatní moţnosti. Přesto chci věřit, ţe se tomu nestane
a noví zastupitelé budou pokračovat v rozvíjení vztahů
mezi našimi městy.
Přátelství a srdečnost nás provázela po celou dobu našeho pobytu v Urtenen-Schönbühl a Binn ve Švýcarsku.
Za to děkujeme a příští rok nashledanou v Dačicích.
Rudolf Hájek, starosta

VZP rozšiřuje otevírací dobu
na úřadovně v Dačicích
O jeden den navíc mohou klienti vyuţívat sluţeb pracovišť Všeobecné zdravotní pojišťovny v šesti městech
našeho kraje. V zájmu zkvalitnění sluţeb a také na základě průzkumu mezi pojištěnci VZP otevřela od 1. 9. 2010
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také v Dačicích své klientské centrum tři dny v týdnu.
Všechny úřadovny nabídnou ve svých prostorách
kompletní sluţby v oblasti zdravotního pojištění včetně
komerčních produktů.
Klienti VZP tedy mají moţnost na těchto pracovištích
například odevzdat Návrh na lázeňskou péči a vyúčtování
náhrad cestovních nákladů soukromým vozidlem, fyzické
i právnické osoby zde obdrţí doklad o bezdluţnosti, pojištěnci získají přehled vyúčtování zdravotní péče, aj.
Vybrat si také mohou ze základní řady pojistných produktů nabízených Pojišťovnou VZP, a. s. (mj. cestovní
pojištění, pojištění pro případ hospitalizace či zdravotní
pojištění pro cizince).
Kromě pracovišť ve Vodňanech a Dačicích, kde došlo
k drobným přesunům, byly zachovány na ostatních úřadovnách tradiční provozní dny.
Kompletní přehled o pracovištích VZP v Jihočeském
kraji získáte na www.vzp.cz/jihocesky.
Otevírací hodiny pro veřejnost platné od 1. 9. 2010,
úřadovna Dačice:
Pondělí
8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý
Středa
8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek
Pátek
8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Mgr. Viktor Lavička,
specialista marketingu a komunikace
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
Starosta města podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 230/2002 Sb. a č. 96/2005 Sb.
a podle § 15 odst. 1, Zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
volby do Zastupitelstva města Dačic
a do Senátu Parlamentu České republik se uskuteční
dne 15. října 2010 od 14:00 h do 22:00 h
dne 16. října 2010 od 8:00 h do 14:00 h

Okrsek č. 10

Okrsek č. 11
Okrsek č. 12
Okrsek č. 13
Okrsek č. 14

Město Dačice včetně místních částí bude jiţ tradičně rozděleno do těchto 14 volebních okrsků:
Okrsek č. 1

Okrsek č. 2

Okrsek č. 3

Okrsek č. 4

Okrsek č. 5

Okrsek č. 6
Okrsek č. 7

Okrsek č. 8

Okrsek č. 9

zasedací místnost Městského úřadu
v Dačicích čp. 2/I
ulice Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo
nám., Kříţovnická, Na Příkopech, Neulingerova, Na Rybníčku, Masarykova, Pivovarská, Soustruţnická, Vlašská, Vokáčovo
nám., Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická, U Nemocnice, U Valchy, V Kaštanech,
místní část Touţín
přízemí MěKS v Dačicích čp. 5/I
ulice Druţstevní, B. Smetany, Strojírenská, Sv. Čecha, Švabinského, Za Lávkami,
Vápovská, místní část Borek, Hradišťko
SOUzas, Jemnická ul. čp. 58/III
ulice Berky z Dubé, Jana Ţiţky, Járy Cimrmana, Jemnická, Jiřího z Poděbrad, Kapetova, Na Výhoně, Svobodova, Zahradní,
U Třech kříţů, Za Školou, místní část
Chlumec
Městský úřad Dačice čp. 27/I
ulice Bratrská, Palackého nám., Krajířova,
Nádraţní, U Podcestného mlýna, třída
9. května
ZŠ v ul. Komenského čp. 7/V
ulice Bezručova, Husova, Komenského,
Na Vyhlídce, Náměstí Republiky, Sokolská, Tyršova, U Stadionu
ZŠ v ul. Komenského čp. 7/V
ulice Jiráskova
ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, horní
pavilon vlevo
ulice B. Němcové, Červenkova, Hradecká,
Na Sádkách, Na Jordánku, Pantočkova, Na
Peráčku, Strachovského, Krátká, Nivy,
Touţínská, Příhodova, Příčná, V Lukách,
Na Výsluní
ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, horní
pavilon vpravo
ulice Červený vrch, Jiţní, Mládeţnická,
Polní, Větrná, Vyderská, Severní
ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, dolní
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pavilon vlevo
ulice Dlouhá
ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, dolní
pavilon vpravo
ulice A. Dvořáka, K. Čapka, Máchova,
O. Březiny
budova OK Malý Pěčín čp. 30
místní část Malý Pěčín, Velký Pěčín
budova OK Lipolec čp. 55
místní část Lipolec, Hostkovice
budova OK Bílkov čp. 7
místní část Bílkov
budova OK Dolní Němčice čp. 62
místní část Dolní Němčice, Prostřední
Vydří

Upozornění:
1. Volební místnost pro okrsek č. 1 je umístěna v budově katastrálního úřadu (Palackého nám. 2/I - zasedací místnost MěÚ) se vstupem z Palackého náměstí.
2. Volební místnost pro okrsek č. 11 je umístěna v Malém Pěčíně v budově občanské komise (bývalá škola).
3. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe
svou totoţnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým,
nebo sluţebním pasem, anebo cestovním průkazem).
Neprokáţe-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umoţněno.
4. Kaţdému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič můţe obdrţet
hlasovací lístky i ve volební místnosti. Hlasovací lístky
pro případné druhé kolo voleb do Senátu PČR jiţ voliči
nebudou dodány předem, ale volič je obdrţí přímo ve
volební místnosti ve dnech voleb.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve
volební místnosti je kaţdý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Kaţdý volič se musí při hlasování odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu nebude hlasování umoţněno.
7. V případě konání druhého kola voleb do Senátu PČR
se tyto volby uskuteční: dne 22. října 2010 od 14:00 h
do 22:00 h a dne 23. října 2010 od 8:00 h do 14:00 h.
Váţení čtenáři,
pro toto číslo bulletinu jsme za Vás, jako před kaţdými komunálními volbami, poloţili lídrům volebních stran
otázku:
„Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím
volebním období?“.
Na dalších stránkách Vám tedy předkládáme odpovědi
lídrů jednotlivých volebních stran. Pro zachování rovnosti
jsme kaţdé straně vyčlenili jeden sloupec a jejich odpovědi uvádíme v neupravované formě a rozsahu.
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1. ČSSD - lídr Jan Tůma
Váţení občané Dačic a místních částí. Během naší volební kampaně se jistě setkáte s kompletním zněním volebního programu ČSSD v Dačicích. Obdrţíte kompletní
znění programu do Vašich poštovních schránek a jistě naši
kampaň zaznamenáte i v místních tiskovinách.
Mezi naše priority patří následující body:
Zdravotnictví - rozšíření zdravotní péče
Bezpečnost - reforma Městské Policie Dačice
Doprava - zlepšit průjezdnost a bezpečnost na místních komunikacích
Rozvoj města - podpora podnikání a zaměstnanosti
v regionu
Transparentní zadávání veřejných zakázek
Těšíme se na diskusi s Vámi v průběhu volební
kampaně a srdečně Vás zveme k volbám ve dnech
15. a 16. října, abychom společně zvolili lepší budoucnost pro naše město.
Kolektiv kandidátů
za Českou stranu sociálně demokratickou

strana 5

2. SNK „Změna pro Dačice“
- lídr Milan Bastl
Váţení spoluobčané, váţení voliči,
rád bych vám představil nové volební uskupení - sdruţení nezávislých kandidátů pod názvem „Změna pro Dačice“.
Uskupení vzniklo na základě rozhodnutí valné hromady občanského sdruţení „Zdraví pro Dačicko“. Důvodem byla celková nespokojenost řady občanů s politikou
vládnoucí koalice za skryté podpory některých opozičních
zastupitelů.
Voliče seznámíme s volebním programem na mítincích a letákem doručeným do poštovních schránek.
Těšíme se na diskusi nad naším volebním programem.
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3. KSČM - lídr Vlastislav Švec

4. ODS - lídr Ing. Vlastimil Štěpán

Váţení spoluobčané, dovolte, abych se
v úvodu krátce představil. Narodil jsem se
před 32 lety v Dačicích, kde jsem získal
základní i středoškolské vzdělání, v našem městě dodnes bydlím i pracuji jako
hasič z povolání na zdejší stanici HZS.
Ţivot a dění v Dačicích mi není lhostejný, proto jsem se
rozhodl kandidovat v minulých komunálních volbách za
KSČM do městského zastupitelstva a letos jsem byl vybrán za tuto stranu jako lídr. Mohu říci, ţe práce v zastupitelstvu mě mnohdy velmi překvapila a připomínala naši
poslaneckou sněmovnu i místy ruský parlament, nelze se
tedy divit, ţe občané našeho města a okolí jsou naším
chováním a počínáním při schvalování důleţitých bodů
velmi znechuceni a bez zájmu. Základním přístupem
v komunální politice je zájem na dobrém fungování měst
obcí i jejich samospráv dle potřeb občanů, to znamená
v případě projevení důvěry převzít díl odpovědnosti za
ţivot města i nést za to následky.

Váţení spoluobčané,
jako lídr Občanské demokratické
strany bych Vás rád seznámil s představou rozvoje města, která by navázala
na dosavadní práci ODS ve vedení města
v předcházejících volebních obdobích.
Zodpovědný komunální politik musí zodpovědně hospodařit se svěřeným obecním majetkem a finančními prostředky. K tomu potřebuje dobrý zdravý rozpočet nezatíţený neúměrným dluhem. Přes všechny nemalé investice
z minulého volebního období takový rozpočet máme.
V předcházejícím volebním období se městu podařilo
získat významné dotace, které umoţnily zlepšit kvalitu
silnic a chodníků, moţnosti pro sport, úroveň bydlení.
Připraveny jsou další rekonstrukce komunikací, které
zlepší dopravní dostupnost ve městě.
Pro udrţení mladých rodin ve městě jsou potřebné
nové stavební parcely, dostatek míst v mateřských
školkách i základních školách, rozšíření kvalitního kulturního a sportovního zázemí. Jsou připraveny záměry
k řešení těchto potřeb.
Pro zabezpečení seniorů na stáří učiníme vše potřebné
a zasadíme se o to, aby v tomto ţivotním období mohli
vést plnohodnotný ţivot. Zlepšení ţivotních podmínek
bude obsahem programu ODS v nadcházejících komunálních volbách.
Významnou částkou podporuje město pod vedením
ODS sdruţení, spolky a sport. V tom budeme i nadále
pokračovat, snahou bude rozvinout patriotismus k rodnému městu.
Čistá, nově osvětlená veřejná prostranství a květinová
výzdoba jsou naším vzkazem občanům, ale i ţivotnímu
prostředí.
Nemalá část našich občanů ţije v místních částech. Při
setkávání s nimi o jejich problémech hovoříme, také
pro ně máme připraveny záměry pro zkvalitnění jejich
ţivota.
Na poli kultury je naším přáním, aby se jiţ nastartované a fungující projekty dále rozvíjely a uděláme vše
proto, aby kultivovaly ţivot našich občanů.
Bolavé téma zdravotnických sluţeb nám není lhostejné. Zodpovědnost dopadá nejen na město, ale podle
zákonných norem především na zdravotní pojišťovny,
Ministerstvo zdravotnictví a Jihočeský kraj. Vědomi si
těchto skutečností, budeme i nadále spolupracovat
s krajským úřadem tak, abychom zajistili pro občany
potřebnou zdravotní péči.
Na závěr bych chtěl říci, ţe všechno výše uvedené
směřuje ke spokojenému a příjemnému ţivotu v našem
městě. Toho bychom chtěli dosáhnout společně s Vámi za
pomoci Vašich hlasů v letošních volbách. ODS Vám na
kandidátní listině nabízí osoby kompetentní, spolehlivé,
zodpovědné a důvěryhodné.
Neslibujeme nemoţné, ale nabízíme poctivou komunální politiku.

Pro nadcházející volební období bude nejdůleţitější:
stanovit program, jakou cestou se bude město ubírat
maximálně vyuţívat dokumenty, jako jsou územní plán,
strategický plán města 2009 - 2015 a komunitní plán
rozvoje sociálních sluţeb města Dačice
neprodleně zlepšit veřejnou kontrolu a informovanost
o výběrových řízeních vypisovaných městem
podporovat drobné a střední podnikání
zdravotnictví - usilovat společně se všemi politickými
stranami o naplnění uzavřené smlouvy o převodu zdravotních a sociálních sluţeb na Jč. kraj, zabezpečení tolik
potřebné chirurgické a interní části nemocnice. V max.
míře vyuţít všechny objekty nemocnice k zabezpečení
zdravotnických sluţeb Dačicka. Nepřipustit porušení
uzavřených dohod, pravidelně projednávat stav v 8. krajské nemocnici na veřejných zasedáních zastupitelstva.
kultura - podpora spolků a zájmových organizací, včetně
zvýšení finančních příspěvků, vyuţití a rekonstrukce
amfiteátru v zámeckém parku, rekonstrukce MěKS, zlepšení technického stavu městského rozhlasu
školství - usilovat o zachování gymnázia, SOUz a SŠTO
bezpečnost občanů - upřednostnění preventivní činnosti
městské i státní policie, podpora dobrovolným jednotkám hasičů a jejich vhodné ocenění (při ţivelných pohromách jsou hybnou pákou starosty města)
doprava - vyřešit problém na Palackého náměstí, zabývat
se výhledově obchvatem města, dořešit křiţovatku za
hotelem Dyje, u dětského hřiště na Nivách vybudovat
zpomalovací pásy, rekonstrukce ulic Vápovská a Sv. Čecha
údrţba zeleně, šetrný postoj k přírodě a udrţování pořádku na celém území města by měly být samozřejmostí
Závěrem bych zdůraznil, ţe slova poctivost, spravedlnost, slušnost a chuť do práce by měly být na prvním místě u všech kandidátů bez rozdílu politické příslušnosti.
Jedině tak lze dosáhnout, aby naše město bylo ještě krásnější a ţivot občanů příjemný a šťastný.
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5. KDU-ČSL - lídr Ing. Jan Bartošek

6. Moravané - lídr Mgr. Milan Točík

Milí občané Dačic a okolních obcí, milí čtenáři, jsem rád, ţe Vás mohu v tento
předvolební čas oslovit. Říkám si, jak Vás
zaujmout, abyste dočetli aţ na konec tohoto článku. Třeba se mi to povede. Otázka,
která mi byla poloţena, zní: „Co byste
udělali pro Dačice v příštím volebním
období?“. Rád bych Vám představil názory a plány, jak
o nich v souvislosti s rozvojem města do budoucna přemýšlíme v dačické KDU-ČSL. Na začátek malá osobní
úvaha. Pracuji jiţ více jak 10 let v terapeutické komunitě.
Kdyţ se zamýšlím nad ţivotem občanů města Dačic a komunitou, vidím mnoho společných rysů. Obojí je společenství lidí, kteří se podílí na společném souţití, pomáhají
si a respektují společná pravidla (resp. zákony). Je zájmem
všech, aby tam, kde ţijí, bylo bezpečí. K rozvoji společenství přispívají všichni v rámci svých sil. O všem, co děláme, společně diskutujeme a hledáme nejlepší řešení. Na
tomto základě se pak rozhodne podle názoru většiny. Pokud uspějeme v komunálních volbách, umoţníme občanům Dačic zapojit se do širší diskuze o všem, co se ve
městě a jeho okolí děje. Starosta města se bude pravidelně
měsíčně setkávat s občany města. Zde bude prostor pro
dotazy, připomínky a pravidelné vzájemné informování.
Další moţnost pro komunikaci bude elektronickou cestou.
Vzájemný dialog vidíme jako předpoklad dobrého rozvoje
města a občanské společnosti. V praktickém ţivotě máme několik priorit, kterým se budeme věnovat:
budeme vyvíjet intenzivní tlak na Jihočeský kraj, aby
dostál svým slibům vůči dačické nemocnici,
budeme poţadovat, aby v Dačicích stabilně fungovala
24-hodinová chirurgická ambulance a lékařská pohotovost pro děti a dospělé,
udrţíme počet míst v mateřských školkách a vyčleníme
určitou kapacitu pro jiţ dvouleté děti,
rodiny podpoříme zavedením tzv. „rodinných pasů“, poskytujících zlevněné vstupné do všech městských kulturních a sportovních zařízení a na veškeré kulturní a sportovní akce pořádaných městem, nebo jím zřízenými organizacemi, to stejné nabídneme seniorům zavedením
tzv. „seniorských pasů“,
v oblasti bezpečnosti podpoříme Městskou policii a její
součinnost s Policií ČR,
zprůhledníme výběrová řízení - po provedení výběru
zveřejníme všechny nabídky a hodnocení na internetových stránkách města.
Některé plány jsou na delší čas, kaţdopádně chceme učinit tyto kroky: budeme prosazovat výstavbu obchvatu Dačic, ve spolupráci s krajem budeme prosazovat
urychlené řešení situace křiţovatky v dolní části Palackého náměstí, zahájíme rekonstrukci Městského kulturního
střediska a sousedních budov ve vlastnictví města.
Věřím, ţe výčet základních priorit našeho programu je
pro vás zajímavý. Stejně tak jako lidé, kteří za KDU-ČSL
kandidují. Jestli ano, podpořte nás svým hlasem. Výčet našich plánů v tomto článku není kompletní. Více se dozvíte
v našem předvolebním letáku, který pro Vás připravujeme.
Jestli jste dočetli aţ sem, tak Vám děkuji za čas a trpělivost.

Ještě jako nečlen strany jsem se zájmem pozoroval činnost politického seskupení Moravané, které díky poctivé, houţevnaté práci svých členů jiţ po dvě desetiletí drţí své pozice na dačické politické
scéně. A musím říci, ţe se mi politika
hrdých moravských patriotů v Dačicích
líbila. A právě proto jsem se stal členem této strany i já.
Nesmírně si váţím toho, ţe mi dačická organizace dala
důvěru a zařadila mne na své kandidátce pro komunální
volby 2010 na prvé místo.
Jako lídr Moravanů si plně uvědomuji váţnost a tíhu
závazku, který jsem na sebe vzal. Své stranické kolegy
nemíním zklamat, stejně tak nehodlám zklamat občany
Dačic, kteří mi dají svůj hlas. Zodpovědně prohlašuji, ţe
počítám s tvrdou prací pro město, pro své spoluobčany
a věřím, ţe s podporou strany Moravané, splním vytčené
cíle a získám tak plnou důvěru obyvatel města a jeho
místních částí. Chci se spolu s ostatními poctivými lidmi
stát dobrým hospodářem města, chci, aby do našich Dačic
vstoupil zdravý rozum, a naopak, aby uţ konečně a nadobro byla vypoklonkována nesnášenlivost s hloupostí,
rovněţ tak nesmyslné hádky a zbytečné rozepře.
Naše strana ani já nehodláme slibovat hory doly a také
nic podobného v našem volebním programu nenajdete.
Mezi naše programové priority patří veledůleţitý úkol,
kterým je udrţení postavení Dačic jako centra jihozápadní
Moravy s ohledem na zaměstnanost a vzdělávání. K tomu
samozřejmě patří i péče o zdraví obyvatel Dačicka a jeho
spádových oblastí. Budeme proto pozorně sledovat a kontrolovat, jak Jihočeský kraj plní smlouvy, které se týkají
obnovy chirurgického a interního oddělení v dačické nemocnici. V komplexu budov na Palackého náměstí zbudujeme moderní správní centrum a do uvolněného Starého
zámku mimo jiné přesuneme městské muzeum s galerií.
Zároveň hodláme zmodernizovat kulturní středisko. Dalším nadmíru důleţitým úkolem je hledání moţností, jak
zlepšit špatnou dopravní situaci ve městě. A dále zlepšovat
moţnosti sportovního vyţití a mimo jiné vybudovat třeba
kluziště nebo dráhu pro in-line bruslení. Máme také školy,
které je třeba zvelebovat rekonstrukcemi a přístavbami.
Naváţeme spolupráci s krajem Vysočina v oblasti informačních technologií. Dále bych mohl hovořit kupříkladu
o výstavbě bytů, udrţování přívětivé tváře města, podpoře
místních spolků a občanských sdruţení nebo péči o naše
seniory.
Pokud se budete chtít seznámit podrobněji s výčtem
našich programových priorit, najdete je na našich letáčcích
či v jiných propagačních prostředcích strany Moravané,
včetně našeho webu - www.dacicemoravane.euweb.cz.
Váţení spoluobčané, šťastnou ruku u volební urny.
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7. SNK Evropští demokraté
- lídr Petr Pšenčík
Odpověď na tuto otázku v sobě shrnuje náš volební program, který bych tu nechtěl celý prezentovat, protoţe jsou v něm
body, které bez znalosti celé problematiky
nelze jednostranně vysvětlit a popsat.
Mám na mysli zejména zdravotnictví,
o kterém se napsalo mnoho článků a uplynulo mnoho let a výsledek je takový, jak ho znáte.
Chtěl bych se zde zamyslet pouze nad jedním problémem, který souvisí se vším a je základem pro to, aby se
nám všem občanům lépe v Dačicích ţilo. Tím problémem
je doprava, ale nejen doprava silniční, ale i navazující parkoviště, chodníky a cyklostezky.
Město Dačice je díky své tradici poměrně velmi průmyslově vyspělé a vzhledem k počtu obyvatel je zde mnoho pracovních míst ve výrobě. Tomu ale není přizpůsoben
stav komunikací jako celku, tak v napojení na dálkovou
dopravu. Jiţ více neţ 30 let plánovaný obchvat města tuto
situaci ve své podobě také nevyřeší, protoţe při stavu
veřejných financí na takto finančně náročnou stavbu můţeme v tomto století zapomenout. Proto musíme hledat
jiné moţnosti, jako je vyuţití prostorů dráţního tělesa,
které je z hlediska potřeb 21. století pro regionální dopravu osobní i nákladní zcela nevyhovující. Proti vyuţívání
klasické ţeleznice je i její ekonomická náročnost, kde kraj
platí za 1 km 105 Kč. Za zlomek těchto financí je moţné
provozovat síť malých autobusů do 20 osob a zcela a lépe
tento systém nahradit. O ekologických výhodách tohoto
řešení nemusím dlouho vyprávět, protoţe občané Dačic
velmi dobře znají dlouhé kolony aut u přejezdů. Tím by se
vytvořila moţnost vyuţití části dráhy pro vybudování
páteřní cyklostezky v ose Telč - Dačice - Slavonice a navázat na ostatní jiţ funkční a nově budované stezky,
zejména mimo silniční provoz po ostatních účelových komunikacích, polních a lesních cestách. Tím by se podpořila turistika, která je nejekologičtějším a nejekonomičtějším zdrojem příjmů pro region a ţivnostníky. Na tuto
myšlenku navazuje řešení rekonstrukce a úpravy řeky
Dyje v území od společnosti Centropen aţ k jezu u lávek,
kde je nutno ve spolupráci s Povodím Moravy řešit funkci
jezu i v povodňové situaci sníţením hladiny a celkovou
úpravu okolí, která by mohla slouţit jako městský park.
V duchu této koncepce pak navázat na dobudování kombinovaných chodníků a cyklostezek se všemi přilehlými
obcemi a částmi města jako jsou zahrádkářské kolonie,
průmyslové zóny sever a východ a obytné části města.
Chtěli bychom v této oblasti co nejlépe spolupracovat
se soukromými subjekty (jak občany, tak firmami), které
tuto infrastrukturu mohou dotvářet a dávat jim konečnou
podobu, protoţe bez nich by jakákoliv snaha neměla význam.
Problémů, které mají svá řešení, je ve městě celá řada
a není v mých silách je popsat v jednom článku a patrně je
nepostihne ani náš volební program, ale problémy jsou od
toho, aby se hledala jejich nejlepší řešení. Takto bychom
chtěli postupovat i v dalších oblastech, které nabízí náš
volební program.
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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 volného bytu č. 1,
ul. Nivy, č. p. 161/IV v Dačicích veřejnosti.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 1 + 1.
Místnost
Pokoj s kuchyní
Pokoj
Předsíň
Koupelna s WC
Komora
Celkem

Velikost v m2
25,09
12,75
4,34
4,41
2,19
48,78

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 11.
2010 do 31. 12. 2017, s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
V případě, ţe 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.
Ţádost je k vyzvednutí na Městském úřadu Dačice,
odbor správy budov, číslo dveří 109, Krajířova 27/I,
Dačice.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 11.
2010 získá ten zájemce, který předloţí v zalepené
obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU
č. 1, Dačice 161/IV“.
ţádost o byt a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání ţádosti:
8. 10. 2010 do 12:00 h
(Nejpozději v tento den musí být ţádost doručena na
podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého
nám. 1/I, 380 13 Dačice.)
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Informace k výměně řidičských
průkazů vydaných v období
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
Tyto řidičské průkazy jsou drţitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2010. Podle údajů k 37. týdnu zbývá
v našem regionu vyměnit ještě 869 ŘP.
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Září v Dačicích a místních částech

Mobilní svoz odpadů 30. října 2010

Dačice

Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede dne 30. října
2010 mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného
odpadu a bioodpadů. Sběrné vozy budou přistaveny na
místa obvyklá (zpravidla se jedná o bývalá stanoviště
velkoobjemových kontejnerů). Při předávání odpadů se
řiďte pokyny pracovníků svozové firmy.

V průběhu měsíce září pokračovaly práce na realizaci
stavby „Chodník v ulici Vápovská a Svatopluka Čecha“. Akci provádí společnost Technické sluţby Dačice s.r.o. s termínem dokončení do 15. října.
Byly zahájeny práce na opravě chodníku v ulici V Kaštanech, při které bude v horní části ulice před vchodem
do zámku poloţena nová dlaţba a zároveň bude zřízeno místo pro přecházení na protější opravený chodník
do ulice Mikšíčkova. Oprava chodníku bude dokončena v průběhu měsíce října.
Na novém hřbitově byly zahájeny práce na opravě přístupové komunikace a vstupu do smuteční síně.
Na sídlišti Nivy u bytového domu bylo opraveno pískoviště.
U rybníka Motovítko byla opravena lavička.
Průběţně bylo prováděno stříhání ţivých plotů, sečení
zeleně, postřik chodníků a komunikací proti plevelům
a zametání.

Místní části
Na základě poţadavků občanských komisí v jednotlivých místních částech byl v průběhu měsíce září připravován rozpočet na rok 2011.
Borek u Dačic
Městem Dačice byla převzata kanalizace v lokalitě nových rodinných domků.
Dolní Němčice
Započala projektová příprava na zřízení nového víceúčelového hřiště.
Hradišťko
Pracovníky Městského úřadu v Dačicích bylo Policii
ČR oznámeno, ţe v obci Hradišťko u Dačic neznámý
pachatel úmyslně navrtal otvory do kořenových náběhů
dvou samostatně stojících stromů (jasanu ztepilého stáří cca 80 let a jasanu mohophylla - stáří cca 50 let),
čímţ zapříčinil jejich uschnutí. Věc byla z důvodu nezjištění pachatele dne 9. 9. 2010 Policií ČR odloţena.
Chlumec u Dačic
Započala projektová příprava na rekonstrukci antukového hřiště.
Lipolec
V rámci dotačního programu Jč. kraje získalo město
dotaci na modernizaci hasičské zbrojnice - v průběhu
srpna a září byly zatepleny stropní konstrukce a proveden epoxidový nátěr betonové podlahy v prostoru
skladu poţární techniky. Akci provedl SDH Lipolec.
Malý Pěčín
Byly dokončeny poslední práce na opravě budovy občanské komise.
Prostřední Vydří
V průběhu měsíce září plynule pokračovala stavba
přístřešku na návsi.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

MÍSTO
Bílkov
Malý Pěčín
Velký Pěčín
Prostřední Vydří
Červený Vrch
Na Nivách
Touţín
Bratrská
Berky z Dubé
Vápovská
Borek

ČAS
08:00 - 09:00
09:10 - 09:40
09:50 - 10:20
10:40 - 11:10
11:40 - 12:00
12:05 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 13:00
13:05 - 13:35
13:40 - 14:10
14:10 - 14:30

MÍSTO
ČAS
08:00 - 09:00
Dolní Němčice
09:10 - 09:40
Lipolec
09:50 - 10:10
Hostkovice
10:20 - 10:50
Havlíčkovo nám.
10:55 - 11:20
Dlouhá
11:25 - 11:40
Na Vyhlídce
11:45 - 12:10
Mládeţnická
12:15 - 12:35
Antonínská
12:40 - 13:10
Jemnická
13:20 - 13:50
Hradišťko
14:00 - 14:30
Chlumec
RNDr. Jaroslav Horák, odbor ţivotního prostředí

Malování společných prostor v Domě
s pečovatelskou sluţbou 221/I
Na přelomu
měsíce srpna a
září 2010 proběhlo malování
společných prostor v domě
s pečovatelskou
sluţbou,
ulice
Bratrská 221/I
v Dačicích. Malování provedla
na základě objednávky firma František Beránek, malíř,
natěrač, Komenského 190/V, 380 01 Dačice.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Beránkovi,
ţe odvedl kvalitní práci, termín byl dodrţen. Zároveň
děkuji pečovatelkám za spolupráci při této akci.
Věřím, ţe vymalování společných prostor se nájemníkům DPS líbí a přispěje ke spokojenějšímu ţivotu
v tomto domě.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov
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Peníze na opravu památek:
Program regenerace MPR a MPZ 2011
Vlastníci nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Dačice (dále
jen MPZ), mohou do 1. 11. 2010 předloţit ţádost o dotaci
z programu „Regenerace MPZ Dačice“ pro rok 2011.
Ţádost je moţné doručit poštou na adresu MěÚ Dačice,
Krajířova 27/I nebo osobně na odbor kultury a cestovního
ruchu - úsek památkové péče, Krajířova ul. 27/I, (starý zámek), první patro, č. dveří 122.
K ţádosti je nutné doloţit:
a) název a charakteristiku akce obnovy (údrţby) v r. 2011
b) závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče
c) předpokládané náklady - rozpočet v cenovém prostředí
r. 2010
O finanční příspěvek z Programu regenerace mohou
poţádat pouze majitelé nemovitostí, které jsou zapsány
v Ústředním seznamu kulturních památek a které se nachází na území MPZ Dačice. (Seznam je v případě zájmu
k nahlédnutí na odboru kultury a cestovního ruchu, starý
zámek, č. dveří 122, tel. 384 401 244).
Ţádosti budou zpracovány formou anketního dotazníku a v průběhu měsíce listopadu zaslány na Ministerstvo
kultury ČR.
Mgr. Pavel Urban, odbor kultury a cestovního ruchu
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V minulosti byl znám prakticky z celého území naší republiky, dnes ho nalezneme pouze na jiţní Moravě či
v Polabí, a to zejména v oblastech s rozsáhlými listnatými
lesy, kde se nachází v dlouhém časovém úseku kontinuum
mrtvé dřevní hmoty vhodné pro jeho vývoj.
Jedním z řešení, jak zabránit vymíráni například výše
jmenovaného roháče, jsou tedy, kromě šetrnějšího přístupu
vlastníků a nájemců lesů a rozptýlené zeleně ke svým
majetkům a jejich hmyzích obyvatelům, loggery. Účelem
loggerů je podpořit organismy, které v dnešní krajině ztrácejí vhodné podmínky pro svůj vývoj. Jedná se o skupiny
kmenů či silných větví, které jsou zapuštěny do země.
Často jsou doplněny různě opřenými či povalenými kmeny a například v botanické zahradě v Kew Gardens v Londýně jsou doplněny o dřevěné modely roháčů obecných
v nadţivotní velikosti (viz foto). Ideálním místem pro
zaloţení dřevěného broukoviště, jak se loggerům v poslední době česky říká, jsou městské či zámecké parky, botanické zahrady, ZOO apod.

Dary HZS pro město Dačice
Město Dačice obdrţelo od Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje darem 3 ks dýchacích přístrojů
Saturn. Tyto dýchací přístroje bude vyuţívat zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů v Dačicích při zásazích
u poţárů. Je to letos jiţ druhý dar od HZS pro město. Prvním byl kompresor Trident na plnění lahví dýchacích přístrojů vzduchem. Město Dačice tímto děkuje HZS Jihočeského kraje za podporu činnosti a vybavenosti zásahové
jednotky sboru dobrovolných hasičů v Dačicích.
Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí

Loggery v dačickém zámeckém parku
Mrtvé a odumírající dřevo bylo vţdy součástí naší přírody. Vzhledem k technice a technologiím uplatňovaným
při hospodaření v krajině však tato přirozená sloţka mizí
a s ní i organismy, pro které je mrtvá dřevní hmota jediným vhodným biotopem. Výskyt těchto mnohdy vzácných
a zákonem chráněných ţivočichů je tak omezen na několik
málo potěţebních zbytků v lese, doupné stromy či pouhé
pařezy, jejich populace nejsou schopné kontinuálně fungovat v těchto „provizorních“ podmínkách, a proto postupně
zanikají. Příkladem těchto ţivočichů, jejichţ vývoj je
striktně vázán na mrtvé dřevo, jsou například naši roháči.
V České republice tuto čeleď brouků zastupuje 7 druhů, z nichţ nejznámější a největší je roháč obecný (Lucanus cervus). Jeho ţivotní cyklus se odehrává v trouchnivém dřevě dubů, vzácněji jiných tvrdých listnáčů.

Po zkušenostech a zjištěních, kdy byl v městské zeleni
či podél silničních komunikací zjištěn výskyt mnoha vzácných druhů ţivočichů (např. krasce lipového nebo krasce
třešňového), odbor ţivotního prostředí Městského úřadu
Dačice navrhl zbudování dřevěného broukoviště v areálu
zámeckého parku v Dačicích. Projekt je realizován za
podpory Města Dačice a Národního památkového ústavu státního zámku Dačice. Po předběţné obhlídce zámeckého
parku a dohodě s jeho správci byla vybrána dvě vhodná
místa, která jsou díky svým mikroklimatickým podmínkám vhodná pro zaloţení loggeru. Do nich se budou
postupně ukládat části dřevin (kmeny, silné větve či pahýly), které dávají předpoklad pro vznik a udrţení populací
ţivočichů vázaných právě na odumřelou hmotu z dřevin,
které bylo nutné pokácet. Celý projekt bude koncipován
tak, aby vzniklá uskupení tvořila přirozená a estetická
zákoutí zámeckého parku.
Díky tomuto projektu nebude jiţ Dačicko přicházet
o své klenoty v podobě vzácných a ohroţených ţivočichů,
které tak budou moci obdivovat i naši potomci.
Bc. Lukáš Skořepa, odbor ţivotního prostředí

FOFR PŮJČKA Tel.: 774 888 889
Inzerát Spěváčka?
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h
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Seznam lékařů a jejich ord. hodin v areálu Nemocnice Dačice a.s. - telefon 384 358 211
LÉKAŘ A ODDĚLENÍ
MUDr. Fabešová Ladislava
praktický lékař - dospělí
MUDr. Kellner Miloš
praktický lékař - dospělí
MUDr. Syrůček Pavel
praktický lékař - dospělí
MUDr. Vašíčková Irena
praktický lékař - děti
MUDr. Hejlová Tamara
praktický lékař - děti
MUDr. Lacinová Dagmar
zubní lékař
MUDr. Blechová Dana
zubní lékař (r. Krejčů)
MUDr. Matoušková Marie
zubní lékař
MUDr. Wlodková Helena
zubní lékař
MUDr. Loulová Magdaléna
MUDr. Štochlová Alţběta
oční ambulance
MUDr. Gabrielová Helena
ORL - ušní, nosní, krční
MUDr. Kuba
MUDr. Hejlová Tamara
alergologie
MUDr. Ţahourková Zdeňka
interní ambulance
MUDr. Ţahourková Zdeňka
gastroenterologická ambulance
MUDr. Vrzalová Karen
koţní ambulance
MUDr. Berka Lubomír
kardiologie a diabetologie
MUDr. Krajíčková Silvia
kardiologie a diabetologie
MUDr. Sobotková Lucie
kardiologie a diabetologie
MUDr. Albrecht Tomáš
MUDr. Wolf
chirurgická ambulance
MUDr. Strnad
urologická ambulance
MUDr. Čech
MUDr. Hřeben
neurologická ambulance
MUDr. Kotyza Milan
MUDr. Ţelezová
plicní oddělení
pí Krejčí Helena
kalmetizace
MUDr. Vojtová
MUDr. Habrová
psychiatrická ambulance
Mgr. Miklíková Veronika
klinický logoped
MUDr. Trkan František
rehabilitační ambulance
MUDr. Šteflová Iva
rehabilitační ambulance

TELEFON
384 358 296
384 358 295
krev:
7:30 - 8:00
384 358 298
384 423 118
384 358 273
384 423 130
384 358 275
384 423 134
384 358 294

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

6:30 - 11:30

6:30 - 11:00

6:30 - 9:00
na objednání

7:00 - 11:00
14:00 - 18:00

6:30 - 11:30

8:00 - 12:15
14:00 - 18:00

8:00 - 12:15

Staré Hobzí
384 497 114

8:00 - 12:15

8:00 - 12:15

7:00 - 12:00

Č. Rudolec

7:00 - 11:00
13:00 - 14:00

7:00 - 10:30

7:30 - 12:30

7:30 - 12:00
13:00 - 15:00

7:30 - 10:00

7:15 - 15:00

7:15 - 14:00

7:15 - 18:00

7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
9:00 - 11:30
13:00 - 15:00

7:00 - 12:00
14:00 - 18:00
9:30 - 11:30
13:00 - 15:00
7:30 -11:30
13:00 - 15:00

7:00 - 11:00

7:15 -14:00

7:15 - 14:00

x

x

v současné době na mateřské dovolené

384 358 293
384 358 291

7:15 - 11:00
12:00 - 17:00

6:45 - 11:00
12:00 - 14:00

6:45 - 11:00
12:00 - 14:30

6:45 - 11:00
12:00 - 14:00

6:45 - 11:30

384 358 297

7:30 - 13:00

7:30 - 17:00

7:30 - 15:00

7:15 - 13:00

7:30 - 12:00

384 358 202

x

8:00 - 12:00
13:00 - 14:00

x

x

8:00 - 12:00
13:00 - 14:00

384 358 292

8:00 - 14:00

x

8:00 - 14:00

x

8:00 - 14:00

384 358 201

13:00 - 16:00

9:30 - 11:30

10:00 - 12:30

x

x

384 358 207

x

x

x

x

7:00 - 15:30

384 358 207

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

x

384 358 227

7:00 - 13:00
13:30 - 16:00

7:00 - 13:00
13:30 - 15:00

x

13:30 - 17:00
chirurg. výk.

7:00 - 12:30
13:00 - 14:00

384 358 203
384 389 160

7:00 - 13:00

7:00 - 13:00

x

x

x

384 358 203

x

x

x

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

384 358 203

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

384 358 264
384 392 482

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

384 358 222

7:00 - 13:00

x

x

x

x

384 358 290

x
x

8:00 - 15:00
x

8:00 - 11:00
x

x
7:30 - 15:30

x
x

384 358 222

x
x

x
8:00 - 14:00

x
x

x
x

7:00 - 14:00
x

384 358 253

x

x

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

x

x

384 384 262

8:00 - 15:30

x

8:00 - 14:30

8:00 - 15:30

x

384 358 204

x

8:00 - 17:30

x

8:00 - 15:30

384 358 229

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00

práce v MŠ
a školách
9:00 - 11:30
13:00 - 14:00

384 358 231

x

x

13:00 - 14:30

x

13:00 - 14:30
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LÉKAŘ A ODDĚLENÍ

TELEFON

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

Rehabilitace
vodoléčba
elektroléčba
ergoterapie
Ortopedická ambulance
NJH
MUDr. Čepl Ivo
MUDr. Šádková Beáta
Cévní poradna - Dentimed
MUDr. Koutná Šárka
radiologické oddělení
SONO
MUDr. Koutná Šárka
SONO - Ortopedie
SONO - GASTRO MUDr. Ţahourková
LDN lůţkové oddělení
MUDr. Plojhar Václav
sesterna
soc. pracovnice - pí Čeloudová
REH lůţkové oddělení - sesterna

384 358 285
384 358 287
384 358 288
384 358 217

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

7:00 - 13:00
7:00 - 13:00
7:00 - 13:00
7:00 - 13:00

384 358 221

8:00 - 14:00

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
dětské kyčle
8:00 - 14:00

x

8:00 - 14:00

x

384 358 216

x

8:00 - 14:00

16:00 - 19:00

x

x

384 358 274

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

384 358 208
384 358 272
384 358 207

8:00 - 10:00
x
x

x
8:30 - 10:00
x

x
x
x

x
x
8:00 - 10:00

x
x
x

Lékařská sluţba první pomoci
víkendy a svátky - dospělí
víkendy a svátky - děti
OKB Laboratoř - MeDila s.r.o.
MUDr. Čech, MUDr. Říčánek
MUDr. Dvořáková
APROPO - p. Uchytil
dopravní sluţba
Domácí péče - pí Šabouková
Domovinka
Kuchyně Nemocnice Dačice
Operátor Nemocnice Dačice

384 358 285
384 358 235
384 358 238
384 358 286
384 358 276
384 358 276

x
mimo všední dny
8:00 - 20:00
8:00 - 14:00

384 358 219
384 358 236

x

384 358 269

x

384 358 206
384 358 252
384 358 260
384 358 211

x

Nově otevřená ordinace
MUDr. ZAJÍCOVÁ Monika
zubní lékařka
tel. 384 397 576
ordinační hodiny:
PONDĚLÍ
8.00 - 14.00
ÚTERÝ
12.00 - 17.00
STŘEDA
8.00 - 14.00
ČTVRTEK
8.00 - 14.00
PÁTEK
8.00 - 14.00
Nová Bystřice

Kadeřnictví Lenka

NOVĚ OTEVŘENO!!!
Květinářství a zahrádkářské potřeby

Göthova 66, Dačice
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
(bez objednání i na objednávku)
sobota (na objednávku)

Vazba suchých a ţivých květin, hrnkové květiny a jejich aranţmá,
prodej hnojiv, postřiků, zemin, semen, květináčů, keramiky, dekorací,
sezónní květiny, dušičkové věnečky a velký výběr svíček.

tel.: 602 890 725

Palackého nám. 36, Dačice (v průjezdu u galanterie),
tel.: 728 104 872.

Pavlína Puchnarová
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Taneční orchestr PRAGA 75
Před dávnými časy se zamyslel ředitel tehdy Lidové
školy umění v Dačicích pan Milan Kubek nad nabídkou
tanečních orchestrů na Dačicku. Došel k závěru, ţe chybí
„víceúčelová“ kapela hrající jak moderní, tak dechovou
muziku. Sezval hudebníky, o nichţ věděl, ţe mají potřebné kvality a hlavně chuť jít do rizika hry v novém - neznámém orchestru. Doplnil o zpěvy a kapela byla na světě.
O uplatnění neměla nouzi. Hrála jak osvědčené hity té
doby, rychle uváděla novinky ţádané posluchači, ale i dechovou klasiku pro starší a pokročilé. Účinkování v širokém okolí nedávalo muzikantům mnoho volného času, dá
se říci, ţe byli „na roztrhání“. Čas však oponou trhnul
a přišly jiné starosti. Praga 75 skončila a vznikla nezacelená mezera v nabídce kvalitních orchestrů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 13

Organizace školního roku
2010/2011
Období školního vyučování ve
školním roce 2010/2011 začalo ve
všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září
2010. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
v pondělí 31. ledna 2011. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června
2011.
Termíny prázdnin ve školním roce 2010/2011:
 podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2010,
 vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2010 neděle 2. ledna 2011,
 pololetní prázdniny: pátek 4. února 2011,
 jarní prázdniny: 7. 2. - 13. 2. 2011 pro školy sídlící
v okresu Jindřichův Hradec,
 velikonoční prázdniny: čtvrtek 21. dubna a pátek
22. dubna 2011,
 hlavní prázdniny: pátek 1. července - středa 31. srpna 2011.

Městské lesy Dačice s.r.o.
Hradišťko 25

V září 2009 kytarista této kapely Pepa Mochar oslovil
své bývalé kolegy a jelikoţ byli všichni pro, Praga 75
začala znovu zkoušet. Za bicí usedl Mirek Klapuch, baskytara Zbyněk Krchňavý, klávesy Růţenka Mocharová
a Petr Červenka, kytara Pepa Mochar, trubka Miroslav
Reisner a Jan Cimbůrek, pozoun a baskřídlovka Ondřej
Vaněk, baskřídlovka a zpěv Josef Šeda, saxofon, klarinet
a zpěv Ctibor Soukup a zpěváci Irena Fatrová a Oldřich
Svoboda.
V této sestavě se kapela představila v červnu 2010 na
Dačickém cukrování. V jejím repertoáru jsou zařazeny
hity 70., 80., 90. let i současné populární hudby. Dále pak
„lidovky“, moravské polky a valčíky či směsi praţských
Hašlerových písní v původních unikátních úpravách pana
Milana Kubka. Kapela disponuje kromě vynikajících zpěváků, rytmické a doprovodné sekce i výbornou dechovou
sekcí, která vytváří velmi zajímavou harmonii lahodící
posluchačům i tanečníkům. Na našich webových stránkách www.Praga75.cz si můţete prohlédnout fotografie
a videa z akcí.
Kapela vystupuje na různých kulturních a společenských akcích (plesy, maturitní plesy, firemní akce, oslavy,
večírky, rauty atd.) a ráda si přijede zahrát i k Vám!
Těšíme se na Vás.
Praga 75

Společnost Městské lesy Dačice
Vás srdečně zve na výlov rybníka
„SASIŇÁK“
který se koná dne

28. 10. 2010 v 9:00 h
Prodej ryb na hrázi rybníka
Prodej rybích specialit

AMADEO - projekt pomoci po těţkém
úrazu
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Automobil či
motocykl viníka způsobí váţnou újmu na zdraví a dotyčný
nemusí být ani řidič, ale třeba jen chodec, který se ocitl
v nezáviděníhodné situaci.
Jak můţeme v takové situaci pomoci? Je vhodné, abychom pojišťovně sami zohlednili veškeré důsledky nehody - trvalé následky, bolestné, újmu na zdraví, psychickou újmu, ušlý zisk, náklady na léčení a léky, rehabilitaci
a v neposlední řadě ztíţení společenského uplatnění, tedy
naše znevýhodnění v budoucím ţivotě se zdravotními
následky. Náhradu lze poţadovat 2 aţ 4 roky zpětně po
úrazu, tedy aţ od roku 2006.
Většina poškozených neví, ţe má zpravidla nárok
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na větší odškodné, neţ pojišťovna přiznala a především,
ţe je lze čerpat dodatečně. Mylně se také většina z nás
domnívá, ţe bez předchozího úrazového pojištění nemůţeme ţádat nic. Není to tak.
Proto vznikl projekt Amadeo - Projekt pomoci po těţkém úrazu. Nabízené bezplatné konzultace jsou určeny
především lidem s trvalými následky nebo v invalidním
důchodu:
 po těţkém pracovním úrazu,
 po nezaviněné autohavárii (i jako chodec či cyklista nebo účastník MHD),
 při pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při
poskytování léčebné péče,
 u těţkých úrazů ţáků a studentů ve škole,
 škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem,
 finanční pomoc pozůstalým poškozených.
Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je skutečnost, ţe veškeré konzultace jsou poskytovány bezplatně
a zahrnují: poradenství v řešení situace po úrazu, objektivní posouzení výše jiţ vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků a bodového ohodnocení, nezávislé lékařské konzultace se znalcem z oboru, v případě
nutnosti zprostředkované zastoupení poškozeného ve sporu s pojišťovnou.
Garantem projektu jsou právní specialisté na náhradu
škody a posudkoví lékaři. Spolupracujeme s Centry pro
zdravotně postiţené Vysočiny.
Důleţité poznámky:
Náhradu škody na zdraví platí vţdy pojišťovna (nejedná se o zdravotní pojišťovnu, jak je patrno z kontextu),
nikoliv viník nehody. Na vyplacení náhrady nemá vliv,
zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo
ţivotní pojistku. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na
zdraví, ale viníka se jejich nárok po finanční stránce nikterak nedotkne. V případech, kdy auto viníka není pojištěno,
nebo kdyţ viník ujede z místa nehody, dostane poškozený
finanční náhradu za zdravotní postiţení, a to z garančního
fondu České kanceláře pojistitelů. Nárok na odškodnění
má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, kdyţ
vstoupí do vozovky, bude mu však zohledněna případná
spoluvina, nicméně má nárok alespoň na částečné plnění.
Na výši plnění má u autonehody vliv skutečnost, zda poškozený pouţil před úrazem bezpečnostní pásy.
Kontakt: tel. 723 203 036, www.nahradaskody.NET,
nahradaskody@EMAIL.cz.
Za Projekt pomoci po těţkém úrazu Ing. Jan Malík
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Zahájení školního roku 2010/2011 na Gymnáziu
v Dačicích
Ve středu 1. září 2010 byl zahájen nový školní rok
také na dačickém gymnáziu. Do primy osmiletého gymnázia nastoupilo 28 ţáků, do 1. ročníku čtyřletého gymnázia
22 ţáků. Celkový počet ţáků ve škole na začátku školního
roku je 300, z toho 91 ve čtyřech třídách niţšího stupně
osmiletého gymnázia, kde ţáci plní povinnou školní docházku. Zbývajících 209 ţáků je ve čtyřech třídách vyššího stupně osmiletého gymnázia a ve čtyřech třídách gymnázia čtyřletého.
Pedagogický sbor v letošním školním roce tvoří 26
učitelů (23,4 přepočtených na celý pracovní úvazek),
o provoz školy se starají 4 nepedagogičtí zaměstnanci (3,4
přepočtených na celý pracovní úvazek).
Při příleţitosti zahájení nového školního roku navštívili ve středu 1. září naši školu vzácní hosté, uvolněná
členka Rady Jihočeského kraje, paní RNDr. Jana Krejsová, a vedoucí odboru školství, mládeţe a tělovýchovy
Krajského úřadu Jihočeského kraje, pan PaedDr. Jiří Moravec, doprovázení starostou města Dačic, panem Rudolfem Hájkem. Hosté se zajímali o podmínky, v nichţ naše
škola realizuje svou vzdělávací nabídku, seznámili se
s novým vybavením počítačové učebny pořízeným v minulém školním roce a umístěním a vyuţíváním moderní
didaktické techniky v podobě tří setů interaktivních tabulí
instalovaných v rámci globálního grantu Jihočeského kraje na zlepšení vybavení krajských škol.

Turnaj Duhového hřiště
Dne 15. 9. 2010 se konal jiţ 6. ročník turnaje k výročí
otevření školního hřiště. Tohoto turnaje se zúčastnila
druţstva niţšího gymnázia a základní školy - celkem 10
druţstev chlapců, kteří se utkali v malé kopané a 13 druţstev dívek, které se utkaly ve volejbalových zápasech.

Předvolební setkání ZO KSČM
v Dačicích 7. 10. 2010
ZO KSČM v Dačicích Vás srdečně zve na předvolební
setkání s kandidáty do městského zastupitelstva
v Dačicích a kandidátem do Senátu ČR Ing. Pavlem
Šlechtickým, které se koná ve čtvrtek 7. 10. 2010 od
17:00 h ve vinárně hotelu Stadion v Dačicích.

V kategorii starších ţáků obsadilo 1. místo muţstvo
kvarty, na 3. místě se umístili terciáni. V kategorii mladších ţáků se naši sekundáni umístili na 2. místě.
Mezi staršími děvčaty zvítězily kvartánky a na druhém místě skončila děvčata z tercie. Druţstvo děvčat
sekundy B získalo v kategorii mladších ţákyň 2. místo.
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Všichni ţáci obou škol podali maximální výkon a jiţ
se těší na příští - uţ sedmý - ročník turnaje ve školním
roce 2011/2012.

Seznamovací kurzy
Prvním seznamovacím kurzem v tomto školním roce
byl dvoudenní adaptační pobyt našich ţáků primy ve vnorovickém mlýně, který se uskutečnil v pátek 3. a v sobotu
4. září. Vyučující tělesné výchovy a jejich třídní učitelka
pí Vejmelková si pro ně připravili celou řadu sportovních
aktivit a členové Slavonické společnosti jim pobyt zpestřili seznamovacími hrami a společenskými aktivitami.
Druhý seznamovací kurs, tentokrát na cyklistické
téma, zaţili naši noví prváci, kteří strávili 3 dny - od 9. do
11. září - v Dolním Radíkově. Kromě čtvrtečního dopoledne jim přálo i počasí, a tak si mohli uţít cyklistických
výletů, střelby ze vzduchovek, táboráku, zpěvu a hraní na
kytary, a také společenských aktivit, které jim připravila
Slavonická společnost.
Více se o kurzech můţete dočíst na našich webových
stránkách - www.gymn-dacice.cz.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Běh městem Gross-Siegharts
V sobotu 11. 9. 2010 se zúčastnili studenti VG 6 chlapců a 1 dívka jiţ 16. ročníku Běhu městem GrossSiegharts. Závod se konal za velmi příznivého počasí babí léto nám v tento den opravdu přálo, a také organizace
byla na velmi dobré úrovni.
V kategorii Jugend - 2 200 metrů obsadili naši studenti tato místa - mezi dívkami vyhrála Kristýna Černochová
ze 2. ročníku, mezi chlapci obsadil Tomáš Chvátal 1.
místo a jeho bratr Patrik 4. místo (oba ze 3. ročníku) a za
nimi na 6. místě skončil Jiří Chromý z 1. ročníku.
V hlavní kategorii - Vytrvalostní běh na 6 700 m obsadil 4. místo David Kabelka, 5. místo Martin Jordánek
(oba 4. ročník) a 6. místo Vojtěch Trčka z oktávy.
Poděkování patří všem zúčastněným studentům gymnázia za svědomitý přístup k soutěţi a snahu o nejlepší
umístění ve své kategorii. Studenti obzvláště děkují panu
F. Schelmovi, který pracuje na Městském úřadu v GrossSieghartsu ve funkci místostarosty. P. Schelm naši výpravu pozval ke společné večeři, kde studenti uplatnili při
konverzaci jak německý, tak i anglický jazyk. Pokud budeme pozváni i v příštím školním roce na tuto sportovní
akci, věřím, ţe studenti z naší školy se jí velice rádi zúčastní.
Mgr. Karel Chalupa, Gymnázium Dačice

Podmořský svět v DPS Dačice
Dne 16. 9. 2010 zaměstnanci pečovatelské sluţby Ledax o.p.s. Dačice připravili aktivizační program s názvem
Podmořský svět. Pan David Tichý svým vyprávěním
a promítáním ukázal, co krás se ve vodě skrývá a jak je
potápění náročné, relaxační a krásné. Všichni mu přejeme
ještě moc hezkých vodních záţitků a za kolektiv pečovatelské sluţby Ledax o.p.s. Dačice mu patří velký dík.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska PS Ledax o.p.s.
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Váţení občané,
kandiduji do
Senátu v obvodu, do kterého
patří i Dačice a
Slavonice. Jsem
Jihlavák, ale Váš
kraj znám z mého působení na
Silnicích,
kdy
jsme zde asfaltovali řadu silnic.
Osobně jsem ho
prošel i pěšky,
zejména z Dačic
Ing. Pavel Šlechtický
do Janova a odkandidát
do Senátu za KSČM
tud do Slavonic.
Váš kraj je krásný a ţijí zde dobří lidé. V Senátu,
v případě mého zvolení, bych chtěl poctivě a odborně
posuzovat zákony. Rozhodně nepodpořím zákony
likvidující sociální stát, které by omezily porodné
a rodičovský příspěvek, zvýšily zdravotnické poplatky
a přivedly do sociálních problémů občany s nízkými
a středními příjmy. Budu podporovat rozvoj Dačicka
a Slavonicka. Zejména stabilizaci nemocnice v Dačicích, která má pro tuto oblast mimořádný význam.
PLACENÁ INZERCE

Děkuji za Vaši důvěru.

KAMENOSOCHAŘSTVÍ
JIŘÍ TOPIČ
Tradice rodinné firmy od roku 1992.
Vídeňská 880/III, Jindřichův Hradec
tel.: 384 323 976, mobil: 603 834 236,
e-mail: topicjiri@centrum.cz

Velký výběr hotových pomníků
a ţulových desek skladem.






výroba pomníků, krycích desek a rámů
včetně montáţe a dopravy
rovnání, čištění a přebrušování pomníků
přímo na hřbitově
přípisy a obnovy nápisů, ukládání uren,
náhrobní doplňky
renovace památníků, kříţů a boţích muk
řezání, leštění kamene - kamenické
a sochařské práce

Po telefonické dohodě cenová nabídka
a poradenství přímo na místě.
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Setkání jihočeských knihovníků
Tradiční setkání jihočeských knihovníků a jejich přátel se uskutečnilo tentokrát v Dačicích a okolí. Po příjemném uvítání v městské knihovně jsme popojeli autobusem
do nedávno vybudovaného Studijního a informačního
centra Střední školy technické a obchodní na druhém konci města, kde nás pan ředitel s kolegyněmi knihovnicemi
uvedl do problematiky vzniku centra za pomoci financí
z EU i vlastního nasazení a my jsme v úţasu sledovali
vybavení i moţnosti vyuţití celého objektu. Následoval
výlet do nedalekých Slavonic, procházka městem se zasvěceným výkladem paní ředitelky dačické knihovny
Zdeny Chadimové, která sice řídí knihovnu v Dačicích,
ale srdcem je slavonický patriot a o historii i současnosti
svého města by mohla vyprávět velmi dlouho. Nakoukli
jsme i do keramické dílny a obchůdku s fantazijně pestrými hrnky vyhlášené Maříţe a uţ nás autobus vezl zpět.
Nově otevřený Motel Dačice se drţel motta z letáčku:
komfortní ubytování za příjemné ceny. Útulné pokojíky
jsme si uţili jen chvíli a uţ nás čekala procházka zámeckým parkem ke knihovně. Travnatá plocha s dřevěnými
sochami, pár schůdků dolů a příjemná letní čítárna stíněná
stromky byla několika přítomným knihovnicím důvěrně
známa z dvou nezapomenutelných letních dílen jihočeského klubka, ostatním účastníkům nezbylo, neţ vše obdivovat nyní.
Setkání v knihovně zahájila za zřizovatele vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu paní Mastná, potom
byl při tradičním rituálu předán prapor jihočeského SKIPu
do rukou paní ředitelky Chadimové. Dačickou knihovnu
bude zdobit celý rok do příštího podzimu. Následovala
další slavnostní chvíle: Librosaura - cenu jihočeského
SKIPu pro podporovatele a přátele knihoven předala předsedkyně regionálního výboru SKIP Ivana Troupová Městu
Dačice a nestorce jihočeského knihovnictví, dlouholeté
ředitelce zdejší knihovny a vedoucí ochotnického spolku
Tyl, paní Naději Jahelkové. Tato neuvěřitelně vitální,
téměř osmdesátiletá dáma nás vzápětí pozvala na audienci
u Dalbergů - večerní prohlídku dačického zámku. To byla
skutečná perla programu - ochotníci nám předvedli řadu
scén ze ţivota zdejšího panstva a půvabně a působivě nám
tak představili historii zámku i jeho majitelů. Klobouk
dolů a velká poklona všem zainteresovaným!!! Zbytek
večera byl zaplněn plodnými diskusemi, přátelským povídáním, výměnou zkušeností i historkami z uplynulého
roku, několik z nás pak ještě prošlo nočním městem
v doprovodu dačické rodačky a znalkyně Milušky Slavíkové - příjemná procházka před spaním.
Ráno nás vzbudil jasný den. Dobrá káva, vydatná snídaně a tak jsme plni elánu vzápětí vyrazili pěšky kolem
kaskády rybníků směrem na Kostelní Vydří. Zasvěceným
průvodcem nám byla opět kolegyně Slavíková, nejen při
procházce, ale i v poutním kostele, klášteře karmelitánů,
historické knihovně, karmelitánském knihkupectví či
v nově vybudovaných objektech patřících k celému komplexu tohoto vyhlášeného poutního místa. Zpestřením
dopoledne byl příjezd party motorkářů - na strojích větších či menších dorazili na svatbu, s ţenichem v cylindru
v čele. Závěrečný piknik v trávě a odjezd autobusem, uţ

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 16

bez dačických knihovnic, kterým jsme srdečně poděkovali za přijetí a zamávali.
A pak uţ jen tečka za setkáním - exkurze do novotou
vonící knihovny Fakulty managementu v Jindřichově
Hradci - velmi zajímavého architektonického počinu,
který stojí za vidění a se kterým nás seznámila vedoucí
knihovny Pavla Přibylová.
Tak nashledanou příští rok ve stejnou dobu! Přivítá
nás starý hrad s novou knihovnou v Soběslavi - nenechte
si ujít.
(Akce se uskutečnila za finanční podpory MK ČR.)
Za účastníky V. Vyhnalová

Větrání - koncert v Lidéřovicích
V neděli 10. října 2010 v tradičním čase 14:30 hod.
se v lidéřovickém kostele uskuteční další větrání kostela
a varhan. Větrání bude tentokrát koncertem, na kterém
vystoupí praţský komorní sbor FENIX se sbormistrem
Dr. Romanem Michálkem. Pěvecký sbor uvede Loutnu
českou, patřící mezi nejlepší barokní díla jindřichohradeckého rodáka ţijícího v 17. století, Adama Václava Michny z Otradovic. Dále vystoupí písecký soubor FAUTORES FLAUTAE vedený uměleckým vedoucím Václavem
Holubem.
Srdečně zve karmelitán P. Gorazd
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Informace z knihovny
ONLINE katalog na webu městské knihovny www.mkdac.cz - je elektronickou bránou do knihovny,
otevřenou 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Jeho posláním je
zajistit přístup do katalogu knihovny i mimo výpůjční
hodiny pro veřejnost.
Online katalog je nejvýznamnější sluţbou stránek.
Najdete v něm kompletní seznam dokumentů, které máme
ve fondu a můţete je vyhledávat podle několika hledisek:
podle autora (stačí příjmení malými písmeny), názvu nebo
části názvu či tématiky kníţky nebo klíčového slova
(kníţka pojednává o ţelvách - téma je ţelvy, horory, koně,
historie, móda, psychologie ad.) On-line katalog nabízí
i další moţnosti: můţete se podívat na novinky ve fondu
a vybrat si dobu, za jakou chcete přírůstky zobrazit (např.
týden, 14 dní či jinou).
V dnešním krátkém příspěvku bych chtěla upozornit
na dvě vylepšení u informací o kníţkách. Jiţ od roku 2008
jsou všechny zakoupené kníţky při zpracování doplňovány náhledy obálek, coţ umoţňuje čtenářům si udělat
lepší obrázek o kníţce, a záznamy u naučných knih jsou
od roku 2009 doplňovány obsahem. Najdete si informaci
o kníţce, tzv. katalogizační záznam a po kliknutí na link obsah - se Vám zobrazí kompletní obsah titulu. Můţete si
tak okamţitě ověřit, zda je to to pravé, co hledáte a zda
obsah knihy odpovídá Vašim představám.

TÝDEN KNIHOVEN 4. - 8. října 2010
V rámci jiţ čtrnáctého ročníku celostátní akce Týden knihoven připravuje naše
knihovna řadu akcí. Vedle Velkého říjnového společného čtení, pasování čtenářů
v prostorách státního zámku nebo dopoledne pro děti ze
základní školy speciální v knihovně zveme veřejnost na
následující programy.
Úterý 5. října - 10 hodin
- CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
ZVEME PŘEDEVŠÍM MAMINKY A TATÍNKY
NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ SE SVÝMI MALÝMI
DĚTMI DO KNIHOVNY! Během dopoledne seznámíme
rodiče s projektem Celé Česko čte dětem, budeme si číst
a bude i překvapení. Všichni chceme, aby z našich dětí
vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?
Čtěme dětem! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT KAŢDÝ
DEN! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat
cestu.
Pátek 8. října od 12 - 16 hodin - dílna v dětském
oddělení - PAPÍROVÉ LOUTKY
Přijďte si s lektorkou Veronikou Bláhovou vyrobit
papírové loutky. Materiál zajistí knihovna. Vezměte
s sebou jenom fantazii a radost z tvorby. Vlastní loutkové
divadlo s vlastními loutkami je přece zábavné i inspirativní.
Pátek 8. října - 19:30 hodin - Milan KOPEČNÝ
- O JERUZALÉMĚ
M. Kopečný bude vyprávět o návštěvě Svatého města
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v době vánočních svátků. Staré město je hradbami
obehnaná část Jeruzaléma, kde se na kaţdém kroku setkáváte s historií. Nejen křesťané, ale i ţidé a islamisté zde
mají své jedny z nejposvátnějších objektů víry. Fascinující
setkání s různými tradicemi, stavbami i národnostmi na
tak malém prostoru, ţe pronikají jedna do druhé.

Kamarádka knihovna - je naše knihovna Vaše
kamarádka?
Přijďte podpořit dětské oddělení naší knihovny! Přijďte napsat vysvědčení naší knihovně!
Vysvědčení si zájemci mohou
vyzvednout v knihovně a mohou
vyplnit jak registrovaní čtenáři, tak neregistrovaní návštěvníci do 15ti let, musí však knihovnu navštívit. Děti
hodnotí samy a to tak, ţe knihovně samy vystaví vysvědčení. To je baví, protoţe se ocitnou „na druhé straně katedry“ a mají moţnost knihovnu ohodnotit známkou jako
ve škole za:










Chování - knihovnic/knihovníků
Český jazyk a literaturu - výběr knih, časopisů
Vlastivědu - orientace v knihovně (najdu snadno,
co potřebuji?)
Matematiku - jak jsou děti spokojené s otevírací
dobou knihovny pro děti
Výtvarnou výchovu - jak se mi líbí knihovna
Pracovní výchovu - jaké jsou akce a programy pro
děti v knihovně
Tělesnou výchovu - jak je daleko knihovna od místa bydliště
Informatiku 1 - počet a kvalita počítačů pro děti
Informatiku 2 - jak si umí knihovnice/knihovník
poradit s počítači

Projekt Kamarádka knihovna vyhlašuje jiţ potřetí
Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
a Klub dětských knihoven s cílem zhodnotit knihovny
očima dětských čtenářů. O tom, která z přihlášených
knihoven je pro děti největší kamarádkou, rozhodne odborná komise zejména dle následujících kritérií: týdenní
provozní doba, podíl registrovaných dětských čtenářů do
15ti let z počtu dětí v obci, počet výpůjček na dětského
čtenáře, počet kolektivních akcí pro děti, počet stanic
veřejného internetu pro děti a nejdůleţitějším kritériem je
spokojenost dětí s knihovnou, kterou vyjádří právě vysvědčením, které knihovně napíšou.
Za vyplněné vysvědčení obdrţí děti dárek, jímţ je
skládačka BIBLIBOX - HERBIE (jde o zabezpečený box
na knihy, který umoţňuje vracení knih bez ohledu na
otevírací dobu a je umístěn mimo knihovnu). Děti mají
moţnost model HERBIE barevně vyzdobit a pokud by
díla byla zvlášť zdařilá, tak je moţno je také přihlásit do
soutěţe. Vyhodnocení přihlášených knihoven bude probíhat během příštího roku a 1. června 2011 bude vyhlášeno 10 nejlepších knihoven (oddělení) pro děti. Nejlepší
knihovna obdrţí titul Kamarádka knihovna za rok 2010.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice
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Co je nového na ZŠ Komenského
Prázdniny jsou za námi a my jsme vykročili do nového školního roku 2010/11. V letošním školním roce
vyučujeme 465 ţákyň a ţáků ve 21 třídách (13 tříd
prvního a 8 tříd druhého stupně). Společně s panem
starostou Rudolfem Hájkem a místostarostou Pavlem
Habrem jsme uvítali 59 prvňáčků, kteří se vzdělávají
ve třech prvních třídách našeho odloučeného pracoviště v ul. Bratrská. V letošní školním roce u nás dětí
nastupuje o 30 víc něţ loni, je to pro nás jednoznačný signál - o naši školu je zájem, svou práci umíme,
děláme ji dobře. Je to pro nás pro všechny výzva,
udrţet velmi kvalitní úroveň výuky ve škole a zlepšovat ji.
Provoz školy zabezpečuje pod vedením ředitelky Ing.
Evy Macků a její zástupkyně Mgr. Sylvie Ferdanové
27 pedagogů, 4 vychovatelky, 7 provozních zaměstnanců.
Školní rok 2010/11 je pro nás čtvrtým rokem práce
podle našeho Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání - NAŠE ŠKOLA PRO NAŠE
DĚTI.
Prázdniny jsou pro nás tradičně obdobím intenzivní
práce. Nepřehlédnutelnou změnou je opravená fasáda naší školy, za tuto investici našeho zřizovatele
města Dačice jsme velmi rádi, přišla opravdu v ten
pravý čas. Děkujeme.
Další změny proběhly také uvnitř budov školy v Bratrské, kde vyučujeme prvňáčky a druháčky,
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jsme malovali, obměnili nábytek, rozvody elektřiny.
Pracoviště jsme připojili k internetu a zapojili do naší
interní školní počítačové sítě.
V budově v Komenského ulici jsme dokončili rozvody zdravotechniky - tentokrát v pavilonu školy - teplá voda nám uţ teče i v těchto třídách, současně bylo
úplně zrekonstruováno sociální zařízení pro ţáky a
vyučující. Rekonstrukcí prošla vodovodní přípojka
naší školy.
Dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti ţáků naší
školy bude instalace kontrolovaného vstupu do budovy školy - od hlavního vchodu. V hlavní budově školy jsme malovali, vyměňovali podlahové krytiny, nakoupili nový nábytek, tabule, úplnou proměnou prošly 2 třídy - nově zřízená učebna pro ţáky 3. A
a učebna přírodopisu.
7. září připravila agentura Pohodáři pro ţáky 2. stupně pořad Island.

A co nás ještě čeká
20. září zahájí 3. ročník plavecký kurz v Jindřichově
Hradci.
Nebojsa v čarovném lese - pořad pro ţáky 1. stupně
v MěKS.
22. září proběhne přebor dačických základních škol
v přespolním běhu v dačickém parku.
30. září pojedou ţáci 9. ročníku na Výstaviště do
Českých Budějovic na výstavu Vzdělání a řemeslo.

PLACENÁ INZERCE

Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
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Zprávy ze ZŠ Boţeny Němcové
Slavnostní zahájení nového školního roku
2010/2011
Letní prázdniny utekly jako voda
a je tady začátek
nového
školního
roku. Ze všech školou povinných proţívají 1. září nejvíce prvňáčci. Ne jinak tomu bylo na naší škole.
Všichni prvňáčci i se svými rodiči se nejdříve sešli ve
školní aule, kde je přivítala paní ředitelka i obě paní učitelky Benešová a Krátká. Následoval krátký program plný
písniček a básniček, který si pro nejmenší školáky připravili ţáci 5. tříd. Poté byli všichni noví ţáčci vyznamenáni
medailí a dostali ještě kornout plný bonbónů. Pak uţ si je
paní učitelky odvedly do svých tříd.
Nejen jim, ale i ostatním ţákům naší školy přejeme
úspěšný start do nového školního roku a ať se jim na naší
škole líbí.
Mgr. Bohumil Šuhaj

Prázdninové opravy
Brzy poté, co osiřely 30. června školní lavice, vypukl
ve škole čilý stavební ruch. Díky finančnímu zajištění ze
strany Města Dačice, zřizovatele školy, mohla být provedena další etapa výměny oken. Tentokrát přišel na řadu
pavilon 2. stupně. Zakázku v hodnotě 950 000,- Kč provedla firma Bastl Třebětice. V souvislosti s výměnou oken
byla větší část pavilonu vymalována a nového nátěru se
dočkaly i radiátory. Dále byly ve dvou učebnách poloţeny
nové podlahy. V jedné třídě pak byla spolu s podlahou
nainstalována nová interaktivní tabule, v pořadí uţ čtvrtá
ve škole.
Prováděné opravy byly stejně jako v minulém roce
poměrně náročné a škola v jejich průběhu vypadala jako
po boji, a proto jsme rádi, ţe se vše podařilo díky velkému
nasazení všech zúčastněných včas dokončit a ţáci mohli
usednout 1. září do lavic ve „vypulírované“ škole.

Školní krouţky
Se začátkem školního roku se postupně rozbíhá celá
řada tradičních zájmových krouţků, ve kterých mohou
děti aktivně trávit svůj čas po skončení vyučování. Připomeňme například sportovní hry, zdravotnický, volejbal,
flétny, hudebně - dramatický, psaní na klávesnici, technický a programování, včelařský, fotografický, Globe a další.

Turnaj Duhového hřiště
15. září proběhl 6. ročník tradičního turnaje na počest
výročí otevření Duhového hřiště. I letos změřili své síly
ţáci 2. stupně základní školy se studenty niţších ročníků
gymnázia. Největšími úspěchy našich ţáků bylo 1. místo
ţákyň ze VI. B v přehazované a vítězství chlapců ze
VII. A ve fotbale v kategorii mladších ţáků. Pochvalu za
velkého sportovního ducha si ovšem zaslouţí všichni
soutěţící z obou škol.
Mgr. Bohumil Havlík
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SOU zemědělské a sluţeb - nový školní
rok, nové úkoly a nové výzvy
1. září začal nový školní rok 2010/2011 také pro 315
ţáků Středního odborného učiliště zemědělského a sluţeb
Dačice. Slavnostní zahájení pro ţáky prvních ročníků
a jejich rodiče se jiţ tradičně konalo v sále Městského kulturního střediska. Více neţ 130 ţáků přijeli přivítat a podpořit na prahu další etapy jejich vzdělávání zástupci Jihočeského kraje - radní pro oblast školství RNDr. Jana Krejsová, vedoucí odboru školství PaedDr. Jiří Moravec
a referent SOUzas Dačice Ing. Martin Zdvořáček. V Dačicích přivítal ţáky i jejich rodiče starosta pan Rudolf Hájek, kterému patří dík za dlouhodobou podporu vzdělávání. Všichni přáli ţákům, rodičům i pedagogickému sboru nejen dobrý začátek nového školního roku, ale i celý
jeho průběh. Paní radní RNDr. Jana Krejsová i vedoucí
odboru školství PaedDr. Jiří Moravec krom toho ještě
zdůraznili potřebu odborného vzdělávání, vyzdvihli kvality SOUzas Dačice a skutečnost, ţe se zde podařilo navzdory klesajícím počtům ţáků devátých tříd základních
škol přijmout do prvních ročníků více ţáků neţ
v předcházejících letech, coţ je výjimkou v celém Jihočeském kraji.
Potěšující je skutečnost znovu naplnění oboru zemědělec-farmář, který jiţ několik let nebyl otevřen. Ţáci
tohoto oboru spolu se ţáky prvního ročníku oboru zedník
mohou v příštích třech letech studia získat v rámci stipendijního programu Jihočeského kraje aţ 20.000,- Kč. Také
všechny ostatní obory nabízené ve vzdělávacích programech našeho učiliště – automechanik, opravář zemědělských strojů, opravářské práce, kuchař, kuchař-číšník
i pečivář-cukrovinkář se podařilo naplnit nad očekávanou
úroveň. Je to pro všechny pracovníky Středního odborného učiliště zemědělského a sluţeb další výzva k pokračování v poctivé práci při přípravě mladých, kvalifikovaných odborníků - řemeslníků. Při této přípravě budeme
dále rozvíjet spolupráci s celou řadou našich partnerů při
vzdělávání, ať uţ se jedná o specializované firmy, větší
i drobné podniky, podnikatele, Hospodářskou komoru
a další instituce tak, aby odborná příprava našich ţáků
byla aktuální a odpovídala realitě skutečných provozů
v jednotlivých oborech činností. Tímto zároveň děkujeme
všem partnerům za dosavadní spolupráci a podporu i Vám
všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáháte a fandíte našemu učilišti a odbornému školství.
Těšíme se na setkání s Vámi na tradičním podzimním
dni otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 22. října
2010 od 8:00 do 16:00 hodin.
Za vedení SOUzas Dačice Jiří Doleţal

Dačická výročí
aneb v říjnu si připomínáme:
70 let od úmrtí
Bedřicha Kancnýře (*6. 12. 1851 Brno - † 23. 10. 1940
Brno) - okresního soudce a poslance zemského sněmu,
který do Dačic přišel z Kroměříţe. V září 1892 byl jmenován okresním soudcem v Dačicích a aktivně se zapojil do
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společenského ţivota města i okresu. Na valné hromadě
v listopadu 1893 dal návrh na zřízení veřejné knihovny
pro lid v Dačicích a společně s ředitelem měšťanské školy
K. Kamenářem, učitelem Kesnerem a knihtiskařem Kasalým stál u jejího zrodu. Dále inicioval zaloţení veřejné
čítárny, na základě jeho návrhu byla také v Dačicích vystavěna zemská hospodářská škola. Kancnýř aktivně spolupracoval s vedením města, především s tehdejším starostou J. Příhodou a na konci 19. st. se také angaţoval politicky. V roce 1905 byl zvolen poslancem Moravského
zemského sněmu za volební okres venkovských obcí Dačice a Jemnice. Z dalších oblastí, o které se aktivně zajímal a podporoval jejich rozvoj, jmenujme například vybudování ţelezniční dráhy Telč - Dačice - Slavonice
v r. 1902, rozšíření měšťanské školy v r. 1905, získávání
zemských subvencí pro Dačice atd. Za své zásluhy o rozvoj města získal Bedřich Kancnýř po roce 1918 čestné
občanství a 9. září 1936 po něm byla pojmenována alej na
Palackého náměstí názvem Kancnýřův sad.
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděţda Mastná, odbor kultury a CR

Šestý v pořadí,
který padl
v bitvě o Británii byl jihlavský letec Vilém Göth. Narodil se 22.
dubna 1915 v
Brně. V roce
1929 se stěhuje
do Dačic, později do Jihlavy.
Po otci štábním kapitánu čs. armády Adolfu Göthovi si
vytvořil vztah k vojenskému ţivotu. Odmaturoval v Telči.
Absolvoval vojenskou akademii v Hranicích na Moravě.
Po německé okupaci se čtyřmi dalšími důstojníky uprchl
do Polska. Přes Francii se dostává do Británie. Účastnil se
leteckých soubojů nad jiţní Anglií. Sestřelil několik německých letadel. Zahynul při leteckém souboji po sráţce
s jiným stíhačem. Jeho letoun P-2903 Hawker Hurricane
Mk.1 se zřítil do sadu v Manor farm ve Staplenhurstu, kde
zahynul. Byl pohřben 31. října 1940 na hřbitově v Sittingbournu, hrob č. W141.
Nacisté sledovali činnost čs. letců a mstili se na rodinných příslušnících. Gestapo 12. 11. 1942 zatklo v Jihlavě jeho otce a vláčelo ho dva roky po různých věznicích,
neţ ho 17. 7. 1944 s podlomeným zdravím propustilo.
Z pozůstalosti Adolfa Götha bych rád zveřejnil zajímavou
událost v jeho ţivotě. Dne 17. 4. 1947 byl Adolf Göth
prostřednictvím ministerstva národní obrany pozván
k účasti odhalení památníku - vitráţe oken v kapli Henryho VII. ve Westminsterském opatství v Anglii. To vše za
účasti anglického krále Jiřího VI. Dne 10. 7. 1947 byla
tato kaple přejmenována k poctě bitvy o Británii (10. 7.
1940 - 31. 10. 1940) na kapli královského letectva
(ROYAL AIR FORCE CHAPEL). Zároveň zde byla umístěna kniha cti se jmény 1495 pilotů a 1298 muţů králov-
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ství a kolonií, kteří padli po boku anglických pilotů. Jsou
tam také jména 197 letců, kteří v období bitvy také zahynuli. Bylo to 47 Kanaďanů, 47 Novozélanďanů, 35 Poláků, 24 Australanů, 20 Čechů, 17 Jihoafričanů, 6 Belgičanů
a 1 Američan. Toto pozvání dostalo 20 rodin padlých čsl.
letců, kteří zahynuli v této rozhodující bitvě. Této slavnosti se mohl zúčastnit pouze jeden rodinný příslušník padlého letce. Termín odletu vojenskou Dakotou z Prahy do
Londýna byl stanoven na 9. července 1947. Návrat byl
stanoven za 5 dní. Na toto stanovené odhalení přijel 10.
července, za zvuku trubačů, anglický král Jiří VI. s doprovodem. Zúčastnil se slavnostní mše, v kapli Henryho VII.
odhalil čtyři okna s vitráţemi. Byly zde vyobrazeny symboly a znaky států a letců Spojeného království kolonií
a evropských zemí. V programu, který mám, je také úryvek řeči krále Jiřího VI. (díkuvzdání): “S úctou, pýchou
a pokorou určujeme tuto kapli navţdy jako vzpomínku na
letce, kteří poloţili ţivoty, proto nezapomeňme na ně.“
Byl také přečten úryvek z řeči ministerského předsedy
Winstona Churchila, kde v nejhorším období bitvy uklidňuje a povzbuzuje anglický lid. Dále probíhala bohosluţba za přítomnosti arcibiskupa z Cantebury, za doprovodu
sborových zpěvů. Další den navštívili pozůstalí hroby
padlých letců. Čtvrtý den byla na programu prohlídka
Londýna, z části zničeného německým bombardováním
a raketami Faust I a Faust II. 13. 7. byl odlet z Londýna
do vlasti. Po válce dačická veřejnost uctila památku Viléma Götha, jeho jménem byl pojmenován aeroklub v Dačicích. Na domě č. 63/1, kde bydlel, byla slavnostně 31. 8.
1947 odhalena pamětní deska. Průběţná ulice byla pojmenována „Göthova“, v Kancnýřově sadu na pomníku
obou světových válek, je uvedeno také jeho jméno. Městské muzeum v Dačicích uspořádalo dvě výstavy, věnované létání a ţivotnímu osudu Viléma Götha. Na dačickém
náměstí najdeme muzeum Viléma Götha. Účast našich
letců v Anglii ve druhé světové válce nebyla v poválečných letech náleţitě oceněna. Sám Winston Churchill
o účasti našich letců řekl: „Dosud v historii zápasů neprokázala tak malá hrstka jedinců tolik sluţeb tak mnohým“.
Čestmír Göth, synovec Viléma Götha
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Jan KASAL: Babyboxy mají smysl
Dnes zná „babyboxy“ snad každý člověk. Za nedlouhou dobu fungování téhle, kdysi kontroverzní novinky, zachránily životy XX
dětí. Dítě z babyboxu může být okamžitě adoptováno a proto se vlastně tragedie obratem mění v nejšťastnější konec příběhu novorozence - máma, táta a já ...
Rád bych ale připomněl, že uvedení babyboxu do života nebylo vůbec jednoduché. Předcházely mu vleklé spory, mnoho pochybností a nebýt neohrožené podpory vlivných lidí, těžko říci, jaký by byl jejich osud.
Díky této skutečnosti mohu potvrdit, že Jak Kasal je politik, který dokáže nezištně a nebojácně hájit projekt, kterého se jin í zalekli, nebo jim možná nesliboval přinést slávu. Najděte si čas a běžte ho při volbách podpořit. Bude dobrým senátorem, to mi věřte.
Ludvík Hess
Ludvík Hess - spisovatel a zakladatel babyboxu. Vystudoval SVVŠ. V roce 2005 otevřel 1. června na GynCentru v Praze 9, první babybox.

O tom, že babyboxy mají smysl
Ludvík Hess má široký záběr. Je vydavatelem literárního časopisu Divoké víno a tedy i publicistou, je reklamním tvůrcem,
tvůrcem public relations, je chovatelem koní. Pravděpodobně
nejvíce znám je však v souvislosti s projektem babyboxů pro
odložené děti. „Chceme především pomáhat rodičům a dětem,
matkám, které se v tísnivé psychické nebo sociální situaci nedokáží postarat o novorozence“, říká Ludvík Hess o projektu, jehož vznik inicioval. Před několika týdny otevřeli v Praze 6 37.
schránku. V červnu bylo do babyboxu odloženo dvaatřicáté dítě.
Jak Vás napadla myšlenka zřídit box, kam se dá anonymně
odložit dítě?
„Nenapadlo to mě, pomáhat slabým a bezbranným je lidstvu
vlastní po celou jeho existenci. Děti se odkládaly ve všech společnostech a lidé jim vždy pomáhali.“
Máte v úmyslu otevřít sedmdesát schránek po celé republice, je to reálné číslo? Jak se vybírají města, kde babybox
bude, jste vy ten oslovený, nebo oslovujete?
„Je to tak napůl, ale dnes už asi většinou oslovují nemocnice
nebo města mě. Sedmdesátka je reálná, babyboxy by měly být
v každém okresním městě.“
Co cítíte, když se dozvíte, že box zachránil další dítě? Hrdost, že jste otcem takového projektu? Zlost na rodiče děťátka? Obavu, co s miminkem bude dál? Nechápavost, jak
se někdo může vzdát vlastní krve?
„Ani radost a ani zlost. Je to potvrzení, že babyboxy mají smysl.“

Umíte si představit situaci, že byste byl nucen zamířit
k babyboxu?
„Nezavrhuju apriori rodiče odkládající děti, ale já mezi nimi určitě nebudu, navíc už jsem na to dost starý.“
Na jaře jste byl navržen na vyznamenání prezidentem republiky. Co jste si pomyslel? Jste rád? Hrdý? Trošku rozladěný či zklamaný, protože vyznamenání nemůže vyvážit cenu zachráněného života a kvůli vyznamenání jste tento
projekt neinicioval?
„Vyznamenání je pro mne velkou ctí, ale zatím jsem jen mezi
navrženými. Předseda sněmovního výboru pro státní vyznamenání Jan Kasal mi udělal svojí zprávou takovou radost, že jsem
ji dokonce vložil do své poslední knížky Romance o klisničkách
a balady o ženách.“
Kdo Vám pomáhal při uvádění projektu babyboxů do života? „Velkou oporou, už při snaze otevřít první babybox v Praze,
pro mě byl právě Jan Kasal. Otevření v pražském GynCentru
v roce 2005 se Kasal zúčastnil jako jeden ze dvou poslanců.
Druhá byla Lucie Talmanová. Děkuju oběma, ten den to znamenalo obrovskou morální podporu. A podpora Jana Kasala
byla patrná i při otvírání babyboxů v Pelhřimově a v Jihlavě.“
Jste chovatelem koní, reklamním tvůrcem, spisovatelem,
vydavatele literárního časopisu a „otcem“ babyboxů. Čím
jste nejraději?
„Nejraději jsem, když mohu ráno krmit koně, přes den se věnovat babyboxům a večer psát a redigovat. Jedno bez druhého by
mě asi netěšilo.“
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1. 10. a 2. 10. v 19:30 h
13. 10. v 19:30 h
15. 10. v 19:30 h
SALT - film USA, titulky
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ - film ČR, česky ČARODĚJŮV UČEŇ - film USA, titulky
Vstup. 70 Kč, mládeţi do 15 let nepřístupné Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
16. 10. a 17. 10. v 19:30 h
22. 10. a 23. 10. v 19:30 h
ROMÁN PRO MUŢE - film ČR, česky
MACHŘI - film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
29. 10. a 30. 10. v 19:30 h
31. 10. v 19:30 h
SAMMYHO DOBRODRUŢSTVÍ - film Belgie, česky
GOEMON - film Japonsko, titulky
Vstupné 75 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Do 17. října 2010
Za přírodou do Mexika
Výstava fotografií a přírodnin z expedice českých zoologů
a botaniků. Výstava je doplněna sbírkou kaktusů a motýlů.
Součástí je i hodinový dokument o expedici.
Denně kromě pondělí 9:00 - 12.00, 13:00 - 16:00 h
Neděle 17. října 2010
Výlet do Ţirovnice - odjezd z Havlíčkova nám. ve 12:00 h
Výstava chryzantém, ovoce a zeleniny; prohlídka zámku, ...
Přihlášky na tel: 384 422 493, 722 012 146,
e-mail: muzeum.dacice@seznam.cz

Do 21. listopadu 2010
Region renesance ve fotografii Jana Říhy
Výstavní chodba muzea
Do 21. listopadu 2010, slavnostní zahájení 23. 10. v 15:00 h
Obrazy Josefa Odrášky
Říjen: út - ne 9 - 12 h, 13 - 16 h, listopad: út - pá a ne: 13 - 16 h.
Neděle 24. října 2010
Vycházka na starý hřbitov v Dačicích
Průvodkyně: PhDr. Jana Bisová a Miloslava Slavíková
Sraz u kaple sv. Rocha ve l4:00 h
(Náhr. termín v případě deště 31. 10. 2010)

Sobota 2. října ve 21:00 h - hlavní sál
KA T A PUL T - legendární kapela v nové sestavě
Vstupné 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě
Předprodej: MěKS, IC Dačice, Knihkupectví L. Hejla
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Pátek 8. října v 19:30 h - malý sál K94
V OJ T A „ Ki ď á k“ T OM Á Š K O - folková legenda
Vstupné 50 Kč v předprodeji, 70 Kč na místě
Předprodej: MěKS, IC Dačice, Knihkupectví L. Hejla
Sobota 9. října ve 20:00 h - hlavní sál
Pátek 15. října v 19:30 h - hlavní sál
II. DAČICKÝ ROCKOVÝ NÁŘEZ
ABY BYLO JASNO - divadelní komedie
Faraon No.2, Ariva, Ros3s
Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika Nová, Otto Kallus
50 Kč v předprodeji., na místě 60 Kč do 22 h a 70 Kč od 22 h
120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě
Sobota 16. října v 18:00 h - hlavní sál
Sobota 23. října ve 21:00 h - hlavní sál
Pátek 29. října ve 21:00 h - hlavní sál
Podzimní koncert sborů ZUŠ Dačice
SECRET - taneční zábava
LOS PERDIDOS - Punk/Ska/Reggae
Vstupné dospělí 60 Kč, děti 30 Kč
Vstupné 60 Kč
70 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě

PLACENÁ INZERCE

