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Zdarma do každé rodiny
Srpen 2010

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

mace z odboru dopravy a aktuální informace z kulturního
dění ve městě. Současně předpokládáme, že se zde budou
promítat filmy týkající se bezpečnosti provozu. K obsluze monitoru je využíváno spojení optickým kabelem,
a proto se dá říci, že se jedná o zárodek plánované metropolitní sítě.
Ing. Karel Macků, tajemník

se sejde na svém 25. zasedání ve středu 8. září 2010
v 18:00 h v sále MěKS

RADA MĚSTA
na své 104. schůzi konané 11. 8. 2010 mimo jiné:
• vzala na vědomí výsledek hospodaření města za 1.
pololetí 2010 - přebytek 15.517.236,41 Kč
• schválila rozpočtové opatření č. 13/2010 v těchto
objemech: příjmy 1.199,90 tis. Kč, výdaje 1.199,90
tis. Kč
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění
pečovatelské služby se společností LEDAX, o. p. s.
České Budějovice. Dodatkem se prodlužuje smluvní
vztah do 31. 12. 2011.
• schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí
Budeč, na jejímž základě bude město Dačice zajišťovat výkon přenesené působnosti na úseku evidence
obyvatel
• neschválila poskytnutí mimořádného finančního příspěvku občanskému sdružení OKNA
• neschválila poskytnutí příspěvku na dětský křesťanský letní tábor na Zvůli
• schválila přijetí peněžního daru ve výši Kč 400.000,-Kč od společnosti Black&Bush s. r. o. Praha. Dar
bude využit na podporu volnočasových aktivit dětí
a mládeže.
• schválila přijetí grantu z grantového programu „Opravy a rekonstrukce mateřských škol ve výši 50.900,-Kč“ na projekt „Výměna dveří - MŠ Bratrská“
• schválila mandátní smlouvy na zajištění poradenství
v oboru energetiky a elektroenergetického obchodu
• schválila uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce
části sportovního stadionu občanskému sdružení DM
studio - mažoretky Dačice, a to ve dnech 27. a 28. 9.
2010 na soutěž mažoretek „Dačický pohár aneb víte,
kde vznikla kostka cukru? - III. ročník“
• vzala na vědomí informaci o možnosti úspory elektr.
energie na provozu veřejného osvětlení za využití
vícestupňové regulace
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí v roce 2010

Vylepšení služby na odboru dopravy
V rámci zlepšování služeb poskytovaných městským
úřadem občanům, jsme v červenci nainstalovali v hlavn í
chodbě starého zámku nový monitor pro klienty evidence
vozidel a řidičských průkazů. Tento monitor nahradil dosavadní tabule vyvolávacího systému. Oproti nim dokáže
kromě vyvolávání klientů také poskytovat aktuální infor-

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

pronájmu volného bytu č. 2,
ul. Nivy, č. p. 161/IV v Dačicích veřejnosti.
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 1 + 0.
Místnost
Pokoj s kuchyní
Předsíň
Koupelna
WC
Komora
Celkem

Velikost v m2
24,60
4,34
3,59
0,86
2,19
35,58

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.
2010 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 je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy
budov, č. dveří 108, Krajířova 27/I, Dačice.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10.
2010 získá ten zájemce, který předloží v zalepené
obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU č. 2,
Dačice 161/IV“
žádost o byt a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
10. 9. 2010 do 12:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1/I, 380 13
Dačice).
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Srpen v Dačicích a místních částech
Dačice
§ Byla dokončena realizace stavby „Rekonstrukce komunikací Červený vrch II. etapa“, při které byla provedena oprava ulice Jižní od křižovatky s ulicí Antonína Dvořáka po ulici Vyderskou. Při této akci byla
provedena výměna veřejného osvětlení, provedeny
úpravy chodníků, parkovacích ploch a provedena
oprava komunikace. Realizace této akce si vyžádala
také překládky některých sítí. Tuto akci provedla firma COLAS CZ a.s. za celkovou cenu 5.328.331,- Kč
vč. DPH.
§ Počátkem měsíce byla dokončena akce „Rekonstrukce parkovacích stání v ul. Dlouhá a Máchova“.
V rámci této stavby byla provedena výměna veřejného osvětlení, nově osazeno osvětlení přechodů, opravena část stávajících parkovacích stání, provedeny
související opravy chodníků, nově zbudováno schodiště k panelovým domům čp. 455 - 457, zřízen zpomalovací práh na příjezdu od koupaliště a opravena
komunikace. Touto stavbou byla na sídlišti nově zřízena parkovací stání pro 55 automobilů. Zároveň byl
v části ulice Dlouhá od křižovatky s ul. Máchova po
křižovatku s ulicí Antonína Dvořáka zřízen jednosměrný provoz, čímž je zajištěn volný průjezd běžné
dopravě a zejména pak zdravotníkům a hasičům.
Stavbu realizovala společnost SWIETELSKY stavební spol. s r.o. za celkovou cenu 6.366.831,37 Kč vč.
DPH.
§ Ke konci měsíce byla dokončena realizace stavby
„Komunikace v ulici U Třech křížů“. Rekapitulace
této akce bude součástí článku v příštím čísle.
§ Společností Technické služby Dačice s.r.o. byly
zahájeny práce na zřízení chodníku v ulici Vápovská
a Svatopluka Čecha. Chodník bude navazovat na
chodník kolem mateřské školky Za Lávkami, povede
po pravé straně kolem čp. 290 - 294 až po křižovatku
s ulicí Svatopluka Čecha, kde přejde na stranu levou
a povede ulicí Svatopluka Čecha až po křižovatku
s ulicí Vápovská. Stavba bude dokončena do konce
října tohoto roku.
§ V ulici Komenského byla u zastávky před sokolovnou
provedena oprava chodníku a osazena nová lavička.
§ V areálu mateřské školky Za Lávkami byla dokončena realizace dětského hřiště. V rámci této akce byly
osazeny nové herní prvky, zřízeno nové oplocení
uvnitř areálu, nová branka pro vstup do areálu, osazeny nové lavičky a odpadkové koše. Akci „Dětské
hřiště v areálu MŠ Za Lávkami“ realizovala společnost Technické služby Dačice s.r.o. za celkovou cenu
999.660,- Kč vč. DPH. Provozní doba hřiště: v době
provozu mateřské školky od 14:00 do setmění, mimo
provoz mateřské školky od 8:00 do setmění.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 2

§ V měsíci srpnu byla dokončena oprava zatáčky oválu
na městském stadionu včetně obnovy lajnování.
§ Bylo obnoveno lajnování duhového hřiště v ul. B.
Němcové.
§ Propojení stávajícího veřejného osvětlení kolem
areálu mateřské školky Za Lávkami bylo dokončeno
v polovině měsíce srpna.
§ Koncem měsíce srpna byla na novém sídlišti provedena výměna a doplnění laviček u pískovišť. Zároveň
byla osazena chybějící ochranná síť na pískoviště
u panelového domu čp. 438 - 440.
§ V průběhu měsíce bylo průběžně prováděno sečení
zeleně, postřik chodníků a komunikací proti plevelům
a zametání.

Místní části
Bílkov
§ Byly zahájeny práce na přípravě projektové dokumentace na zřízení víceúčelového hřiště pro veřejnost
u mateřské školky v Bílkově.
Borek u Dačic
§ Byla dokončena oprava střechy na přístavku u budovy občanské komise. Oprava, při které byla kompletně rekonstruována střešní krytina na přístavku, byla
zrealizována firmou L. Kára za celkovou cenu Kč
132.556,-.
Dolní Němčice
§ Byla provedena oprava ostění u kapličky na návsi,
včetně obnovy pletiva ve věžičce.
Chlumec u Dačic
§ Byly provedeny opravy veřejného osvětlení.
Lipolec
§ Byla provedena oprava havarijního stavu rybníka
Návesní dolní.
Prostřední Vydří
§ Byl dodán materiál na stavbu konstrukce přístřešku
na návsi.
Toužín
§ Byla průběžně udržována cyklotrasa č. 1242 od komunikace II/406 po účelové polní komunikaci do
Toužína.
§ Bylo provedeno sečení zeleně.
Velký Pěčín
§ V průběhu měsíce bylo provedeno vyčištění chodníků
a jejich postřik proti plevelům.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 8/2010. Ročník patnáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady:
Ing. Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon:
384 401 211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Blahopřání k narozeninám

Dny evropského dědictví 2010 v Dačicích

Paní Marie Bažantová z Velkého
Pěčína se 27. července dožila krásných
80. narozenin. Paní
Bažantová má již
sedm vnoučat a pět
pravnoučat. Svoji vitalitu udržuje každodenními procházkami s kamarádkou
po okolí, jejím největším koníčkem je pletení a pěstování
muškátů. Za občanskou komisi a celou obec přejeme
hodně zdraví, štěstí a lásky od svých nejbližších.
Kronikářka Jarka Hroudová

Dny evropského dědictví (European
Heritage Days - EHD) 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
18. a 19. září 2010. V těchto dnech můžete navštívit:

Zápis do dětského pěveckého sboru
Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost
přihlásit Vaše dítě do dětského pěveckého
sboru při ZUŠ Dačice, kde se naučí zpívat,
muzicírovat a pozná spoustu nových kamarádů.
Zápis do přípravného sboru se koná 6. - 8. září
2010 vždy od 16:00 do 17:00 hodin v ZUŠ Dačice,
2. patro (sborová zkušebna).
Přípravný sbor je rozdělen na dvě oddělení: I. oddělení
- předškolní děti, pravidelné zkoušky v pondělí 15:00 15:45 h, sbormistr: Anežka Hergeselová. II. oddělení - 1. a
2. třída ZŠ, pravidelné zkoušky ve čtvrtek 13:30 - 14:15 h,
sbormistr: Vítězslav Hergesel.
Bližší informace najdete na www.kvitek-dacice.wz.cz.

Státní zámek Dačice
18. září 9:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00 h
19. září 9:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00 h
Vstupné: běžné
Doprovodné akce: Dačický zámek od sklepa až po půdu
18. - 19. září v 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30 h

Městské muzeum a galerii
18. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
19. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
Doprovodné akce: Výstava „Za přírodou Mexika“
fotografie, přírodniny,
suvenýry z expedice českých zoologů a botaniků
Vstupné: zdarma

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

Kostel sv. Vavřince

Humanitární pomoc Hejnicím
Rada města schválila na své mimořádné schůzi konané
dne 18. 8. 2010 věcnou humanitární pomoc ve výši
19.990,00 Kč městu Hejnice, které bylo na začátku srpna
postiženo ničivou povodní.
Akci humanitární pomoci spustilo město ve spolupráci
s SDH Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Na
úvodním jednání došlo ke shodě, že městský úřad vytipuje
obec v území postiženém záplavami, která není tolik mediálně známá a potřebuje nezbytnou pomoc po povodních.
Jako příjemce pomoci bylo nakonec vybráno město Hejnice, které má 2.608 obyvatel a leží poblíž Raspenavy
a Frýdlantu. Podle informací tamějšího pana starosty, se
kterým se město spojilo a domlouvalo konkrétní podobu
potřebné pomoci, byly Hejnice těžce postiženy na 70 %
svého území.
SDH Dačice věnuje Hejnicím dar v hodnotě do 20 000
Kč, Technické služby Dačice s.r.o. dar v hodnotě do
10 000 Kč a město Dačice dar do 20 000 Kč. Ze strany
města budou použity finanční prostředky z krizového řízení. Předání daru zajistí osobně dobrovolní hasiči z Dačic,
kteří budou navíc na místě po dva dny pomáhat při odstraňování následků povodní.
Rudolf Hájek, starosta

18. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
19. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
18. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
19. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma

FOFR PŮJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h

Blahopřání od Červeného kříže
V minulých dnech jsme přáli paní Anně
Karkulínové, dlouhodobé člence Červeného
kříže, hodně zdraví a spokojenosti k jejím
krásným 90. narozeninám. Nejen členům naší organizace,
ale všem, kteří se dožívají významného životního jubilea,
přejeme dny plné sluníčka.
Michálková Lída, Krtková Dana a Jakešová Anička
za ČK Dačice
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Upozornění z odboru správy budov:
změna kanceláří
Oznamujeme nájemníkům bytových domů, nebytových prostor a všem občanům města Dačic, že odbor
správy budov se od 1. 8. 2010 přestěhoval do nových
kanceláří v 1. patře Starého zámku, Krajířova 27:
§ kancelář č. 109:
- vedoucí odboru Martina Bénová, tel. 384 401 234,
606 609 333,
§ kancelář č. 108:
- pronájem bytů, DPH - Veronika Gřundělová, DiS.,
tel. 384 401 235,
- pronájem nebytových prostor - Ing. Jiří Koudelka,
tel. 384 401 235.
E-mailové spojení zůstává stejné.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov
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původních zčásti zrekonstruovaných parkovacích stáních
a dále na 55 nových parkovacích stáních pro osobní automobily.
Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby
respektovali dopravní značení na sídlišti a parkovali na
místech k tomu vyhrazených.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu s „Pravidly pro výběr nájemců bytů v bytovém domě č. p. 305/I, ul. Bratrská v Dačicích“ zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku

pronájmu uvolněného bytu č. 1,
ul. Bratrská č. p. 305, Dačice I.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 1 + 0.
Místnost
Pokoj s kuchyní
Předsíň
Koupelna s WC
Sklep
Celkem

Velikost v m2
29,34
4,42
5,77
5,10
44,63

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2012.
Zájemci o pronájem bytu musí splňovat následující
kritéria a podmínky:
• o byty se mohou ucházet občané s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech,
• všichni uchazeči musí být občané ČR.

Režim silničního provozu v ul. Dlouhá
V měsíci srpnu byl s ukončením stavby „Rekonstrukce
parkovacích stání v ulici Dlouhá a Máchova“ v Dačicích
upraven režim silničního provozu v ul. Dlouhá. Hlavn í
silnicí nadále zůstává část ulice Dlouhá ve směru od
koupaliště po křižovatku s ulicí Máchovou a hlavní silnice
pak pokračuje ulicí Máchova až po křižovatku s ulicí Ant.
Dvořáka, kde tato hlavní silnice končí. Nově je však
upraven režim silničního provozu částí ulice Dlouhá od
křižovatky s ulicí Máchovou po křižovatku s ulicí Ant.
Dvořáka (tj. kolem panelových domů čp. 431 - 422), a to
tak, že v této části ulice je zřízen jednosměrný provoz ve
směru od koupaliště do města. Z ulice Ant. Dvořáka (za
kotelnou) je zákaz odbočení vlevo do ulice Dlouhá.
K úpravě dopravní situace bylo přistoupeno z důvodu
nevhodných šířkových poměrů komunikace a nutnosti
zajištění volného průjezdu jak běžné dopravě tak zejména
zdravotníkům a hasičům.
Další novinkou v ulici Dlouhá je příčný práh, který byl
zřízen na příjezdu od koupaliště se záměrem zajištění
bezpečnosti chodců. Parkování na sídlišti je zajištěno na

Nabídky na pronájem bytu musí být doručeny zájemci
do 7. 9. 2010 do 12:00 h
na podatelnu Městského úřad Dačice, Palackého nám.
1/I, 380 13 Dačice v uzavřené obálce zřetelně označené:
„NEOTVÍRAT - ŽÁDOST O BYT č. 1 v bytovém
domě č. p. 305/I, ul. Bratrská v Dačicích“.
Kritéria výběru:
• průměr všech příjmů na jednoho člena domácnosti.
Žádosti s přílohami a pravidla pro výběr nájemců
jsou k vyzvednutí na Městském úřadu Dačice,
odbor správy budov, číslo dveří 108, Krajířova 27/I,
Dačice.
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.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Výzva pro občany - sběr materiálu pro
výstavu o Červeném kříži v Dačicích
Prosíme dačické občany a širokou veřejnost o zapůjčení písemností, fotografií,
dokladů, průkazů, vyznamenání a dalších
dokumentů, které vypovídají o historii
a práci Červeného kříže v Dačicích. Zajímá
nás vše o činnosti zdravotnické družiny, závodních
organizací ČK, vesnických organizacích ČK, dobrovolných sester a jejich práci v nemocnici apod. Uvítáme
i vyprávění pamětníků, které obohatí připravovanou
výstavu. Výstava se bude konat v Městském muzeu a galerii v Dačicích. Zapůjčené materiály můžete předat osobně pracovnici Červeného kříže paní Daně Krtkové,
telefonní číslo 775 373 883. Všem, kteří nám zajímavé
materiály již poskytli, děkujeme.
Dana Krtková, Červený kříž

Zubní pohotovost září - prosinec 2010
4. - 5.
11. - 12.
18. - 19.
25. - 26.
27. - 28.

ZÁŘÍ
MUDr. Lacinová
MUDr. Musilová (NA PŘÍKOPECH)
MUDr. Wlodková
MUDr. Soukupová (CENTROPEN)
MUDr. Lovětínský (NIVY)

2. - 3.
9. - 10.
16. - 17.
23. - 24.
28. - 29.
30. - 31.

ŘÍJEN
MUDr. Lacinová
MUDr. Skokanová (DAS - TRW)
MUDr. Matoušková
MUDr. Musilová (NA PŘÍKOPECH)
MUDr. Wlodková
MUDr. Soukupová (CENTROPEN)

6 . - 7.
13. - 14., 17.
20. - 21.
27. - 28.

4. - 5.
11. - 12.
18. - 19.
24. - 26.
31. 12, 1. - 2. 1.

LISTOPAD
MUDr. Lacinová
MUDr. Matoušková
MUDr. Lovětínský (NIVY)
MUDr. Skokanová (DAS - TRW)
PROSINEC
MUDr. Musilová (NA PŘÍKOPECH)
MUDr. Lacinová
MUDr. Soukupová (CENTROPEN)
MUDr. Lovětínský (NIVY)
MUDr. Wlodková

Budihry slavily u seniorů úspěch
Dne 21. 7. 2010 se uživatelky PS Ledax, o.p.s. zúčastnily akce s názvem Budihry, které pořádal Domov seniorů
Budíškovice. Tyto hry byly již VIII. ročníkem, naši uživatelé se účastnili poprvé. Ve 12 disciplínách závodilo 9
družstev složených ze 3 závodníků z různých domovů
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seniorů. Uživatelky PS Ledax, o.p.s. se celkově umístily na 4. místě. V kategorii
jednotlivců se uživatelka PS.
Ledax, o.p.s. paní Čeloudová umístila na krásném 4.
místě ze 27 soutěžících.
Tímto děkujeme DS Budíškovice za krásně připravené dopoledne plné her, zábavy
i občerstvení. Velmi se těšíme na další ročník těchto her.
PS Ledax, o. p. s., M. Körberová, sociální pracovnice

Opékání buřtů v Budíškovicích
Dne 23. 7.
byli pozváni
uživatelé PS
Ledax, o.p.s.
na
opékání
buřtů v oboře
Domova seniorů Budíškovice. Tato
akce se konala v rámci pečovatelské služby. K poslechu
hrála dechová hudba. Uživatelé PS Ledax, o.p.s. si
společně zvesela zazpívali.
Vedoucí střediska M. Cimbůrková,
sociální pracovnice M. Körberová
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VEŘEJNÁ NABÍDKA

VEŘEJNÁ NABÍDKA

Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/ 2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá
Město Dačice veřejnou nabídku na

Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/ 2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá
Město Dačice veřejnou nabídku na

prodej volného bytu č. 20 o velikosti 1 + 3,
o celkové podlahové ploše bytové jednotky 64,01 m2,

prodej volného bytu č. 25 o velikosti 1 + 2,
o celkové podlahové ploše bytové jednotky 55,91 m2,

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 58/1868 na společných částech domu v budově č.p. 223/ V v ulici Jiráskova
v Dačicích a podílu na pozemku p.č. 802, zastavěná plocha
a nádvoří o celkové výměře 301 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na
listu vlastnictví č. 2904 jako vlastnictví Města Dačice, tomu
zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených
kritérií výběru.

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 50/ 1868 na společných částech domu v budově č.p. 223/ V v ulici Jiráskova
v Dačicích a podílu na pozemku p.č. 802, zastavěná plocha
a nádvoří o celkové výměře 301 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na
listu vlastnictví č. 2904 jako vlastnictví Města Dačice, tomu
zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených
kritérií výběru.

Zájemci musí doručit svoji nabídku
v uzavřené obálce zřetelně označené

Zájemci musí doručit svoji nabídku
v uzavřené obálce zřetelně označené

„NEOTVÍRAT - prodej neobsazeného bytu
č. 20 v č. p. 223/V v Dačicích“

„NEOTVÍRAT - prodej neobsazeného bytu
č. 25 v č. p. 223/V v Dačicích“

na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice

na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice

nejpozději do pátku 24. 9. 2010 do 10:00 h.

nejpozději do pátku 24. 9. 2010 do 10:00 h.

Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne 29. 9. 2010 v 16:00 h v zasedací místnosti na MěÚ Dačice, Palackého náměstí - informace o místě konání na infocentru.

Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne 29. 9. 2010 v 15:00 h v zasedací místnosti na MěÚ Dačice, Palackého náměstí - informace o místě konání na infocentru.

Stanovená kritéria výběru:

Stanovená kritéria výběru:

Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny, která
musí být vyšší než cena min imáln í, která je stanovena ve výši
672.105,- Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny
v hotovosti před podpisem smlouvy, úvěrem ze stavebního
spoření, hypotékou nebo kombinací úvěru s poměrnou částkou v hotovosti apod. V případě shodných nabídek bude
kupující vybrán losem.

Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny, která
musí být vyšší než cena min imáln í, která je stanovena ve výši
587.055,- Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny
v hotovosti před podpisem smlouvy, úvěrem ze stavebního
spoření, hypotékou nebo kombinací úvěru s poměrnou částkou v hotovosti apod. V případě shodných nabídek bude
kupující vybrán losem.

Nabídka musí obsahovat:

Nabídka musí obsahovat:

• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis žadatele
(žadatelů) - telefon,
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru.

• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis žadatele
(žadatelů) - telefon,
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru.

Jistota na budoucí kupní cenu:

Jistota na budoucí kupní cenu:

Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí
kupní cenu ve výši 15.000,- Kč v hotovosti na pokladně MěÚ
v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota
odečtena z kupní ceny. V případě, 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 Dačice 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
bytu na účet města Dačic vedený u České spořitelny a.s.
Informace podá odbor správy budov MěÚ v Dačicích,
Krajířova 27/I, telefon 384 401 234. Prohlídku bytu možno
domluvit s vedoucí odboru správy budov pí. Martinou
Bénovou.

Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí
kupní cenu ve výši 15.000,- Kč v hotovosti na pokladně MěÚ
v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota
odečtena z kupní ceny. V případě, 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 Dačice 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
bytu na účet města Dačic vedený u České spořitelny a.s.
Informace podá odbor správy budov MěÚ v Dačicích,
Krajířova 27/I, telefon 384 401 234. Prohlídku bytu možno
domluvit s vedoucí odboru správy budov pí. Martinou
Bénovou.
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Za Dačickou kostku cukru - II. díl
Neděle 18. července
Druhá pohádka na festivalu a ráno opět
dilema kam s ní? Neboť obloha stále zatažená a meteorologové ještě zlobí. Takže rozhodujeme variantu malý sál. A děláme dobře, neboť celé
dopoledne poprchává. Malý sál má kapacitu 94 míst a je
téměř plno. Divadýlko Kuba z P lzně zahraje vlastně
3 pohádky s názvem Není drak jako drak. Téměř hodina
hraní je už na hranici dětské vnímavosti a poslušnosti, ale
všechno se zdárně dohrálo do zvonce a konce. Děti se
vyfotí s dráčky, sbalíme kulisy a jdeme se trochu posilnit.
Večer nás čeká koncert na zámku, tak snad už bude
líp. Myslím tím počasí, jinak je všechno báječné.
Neděle večer
Hudební program, a to znamená nádvoří zámku za
každého počasí. Pro nás pořadatele je to tentokrát trochu
snazší, neboť večer vystoupí pouze 3 účinkující, což značí
jen 3 mikrofony a 2 linky pro kytary. Úplná oddychovka.
Technik Jarek ještě cosi mudruje kolem světel, snaží se to
pokaždé víc a víc vylepšit. Počasí znovu nic moc a chvílemi i drobně poprchává.
Přijíždějí první účinkující. Jsou to Klára Šimková
a Markéta Hávová - nastupující mladá písničkářská generace. Na svých webových stránkách mají mimo jiné uvedeno “písničkářky do nepohody“ a zrovna to dnes potřebujeme. A opravdu to asi platí. Těsně před koncertem přestává pršet. Necelá hodinka krásné muziky, dva zpěvy,
kytara a flétna, děvčatům to úžasně ladí. Nedávno vyhrály
oblastní kolo Porty, a to už něco znamená. Příjemný a milý koncert.
V průběhu jejich vystoupení se dostaví i hlavní hvězda večera J. Samson Lenk. Super muzikant a výborný člověk. Zvuková zkouška trvá tak 15 vteřin a může se jít na
to. Samson je profík každým coulem a je to znát. Ví, co
má v tu chvíli zahrát, jak pobavit publikum, přitom nemusí být vlezlý a vulgární, jako někteří jeho „kolegové“.
Hraje a zpívá sám s kytarou hodinu a půl a děsně to utíká.
Po koncertu nám poděkuje za zvuk a od něj si toho moc
vážíme, protože to neříkal jen ze slušnosti, to se pozná.
Půl hodiny po skončení koncertu se může tentokrát
zámek zhasnout, zamknout a jde se spokojeně spát. Další
náročný víkend je za námi a poslední před námi.
Středa 21. července
Opět divadelní večer. Hrají Zmatkaři z Dobronína
a hra se jmenuje Na správné adrese.
Je tropický večer, krásná divácká návštěva. Dobronínští u nás hrají v posledních letech pravidelně, znají nádvoří zámku a jsou dnes (ostatně jako vždy) skvělí. Komedie
je přesně to, co v létě diváci potřebují. Čtyři ženy si dají
čtyři inzeráty, na které reagují čtyři muži, ovšem všechno
se to poplete a zamotá, aby nakonec skončili stejně všichni chlapi jen ve spodním prádle. Diváci se chechtají, ženy
pokukují po mužných hrudích, báječná atmosféra.
Necelé dvě hodinky zábavy, smíchu a dlouhotrvající
potlesk diváků. Příjemně strávený večer.
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Pátek 23. července
Na programu je hudba. To znamená nádvoří zámku.
Ale počasí zlobí a nevypadá to moc dobře. Zahajuje písničkář Pepa Štross, jenomže dá 2 skladby a začíná pršet.
Posluchačů dnes není mnoho, ale cca 50 nadšenců sedí
v pláštěnkách, roztahují se deštníky, a co se vejde jsou
pozváni k nám pod zvukařský přístřešek. Jenomže déšť
sílí a od 21 hodin má hrát JABLKOŇ. Podvečerní zkouška v pohodě, všechno je připravené, my však nemáme to
srdce poslat hrát kapelu na krytém podiu a diváky nechat
moknout. Rozhodujeme se pro náhradní variantu, krátká
domluva s muzikanty a všichni hurá do zámku do salonku, který po dobu festivalu používají účinkující jako šatnu. Kapela akusticky, diváci na stolech, židlích, sedící i na
podlaze. Koncert začíná a my jako technika jdeme do
deště balit.
Takže vlastně ani nevíme, jak se a co hrálo. Byla to
improvizace se vším všudy. Jak nám po skončení sdělil
zpěvák, takovýto koncert ani kapela ještě v životě nezažila. Ale diváci odcházejí a usmívají se (jenom jedna dáma
chce vrátit část ze vstupného). Pomůžeme muzikantům
sbalit nepoužitou nástrojovku /bicí, komba, el. kytary,
syntetizátor apod./, potřeseme si pravicemi a „výjimečně“
brzy jdeme tentokrát domů.
Sobota 24. července
Poslední divadlo na letošním festivalu. Co myslíte,
hrálo se na zámku nebo v sále? Kdo tipoval dvojku vyhrál.
Cyklotour Praha - Divadelní sekce, to jsou divadelníci, kteří na letošním ročníku uzavírali divadelní večery.
Již v loni museli hrát v sále a letos je počasí opět na
nádvoří zámku nepustilo. Ale vůbec jim to a snad ani
divákům nevadilo. Sugar aneb Někdo to rád horké je tak
známý film, že jsme si jen těžko dopředu dovedli představit, jak se s tím „Sekce“ popere. A byli dobří. Fakt.
Jednoduchá scéna, podruhé na letošním divadelním večeru živá a výtečně šlapající kapela, pěvecké duety i sólo
vystoupení. Diváci se bavili náramně, představení uběhlo
jako voda, dlouho trvající potlesk a pro letošní rok poslední divadelní opona.
To, že pak ještě dlouho seděli v předsálí herci
i návštěvníci všichni dohromady, svědčí o nadměrné spokojenosti všech zúčastněných.
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Neděle 25. července
Třetí pohádka a hraje se venku. Tento ročník byl v pohádkách celý o zvířátkách. Tentokrát se nám představuje
Kmotra liška. Divadlo Andromeda, to jsou dva účinkující,
kterých je najednou všude plno, jednoduchá scéna, převleky, pěkné písničky. Počasí vydrželo, děti byly spokojené
a je konec pohádek v letošní přehlídce.
Neděle večer
Poslední a závěrečný koncert na nádvoří zámku. Není
sice teplo, ale alespoň neprší. Blue Effect přilákal největší
letošní návštěvu, ale ještě před nimi zahrají pánové Beňo
a Ptaszek.
Od 21 hodin nastupují Effecti a začíná nářez. Staré
klasické písničky se střídají s novými, publikum se dostává do varu, zpěvák umí, kapela výtečná, Radim Hladík to
je ikona ze všech největší a přitom pohodář a skromný
člověk. Poslední půlhodinu hraje kapela v tahu směsici
nejrůznějších skladeb od Smetany po Led Zeppelin. To se
nedá popsat, to se musí zažít.
Jeden a možná úplně nejlepší koncert v historii našeho
festivalu. Alespoň pro mne nezapomenutelný zážitek.
A najednou je konec a festival končí. Trval 17 dní,
během kterých se odehrály tři nedělní pohádky, 5 divadelních kousků a 6 hudebních večerů. Celkem se představilo
na scénách 110 účinkujících, a to je číslo náramné.
Takže ještě poděkovat: panu kastelánu Mikešovi a jeho teamu, ředitelce Městské knihovny paní Chadimové
a paní Pykalové, Luboši Strachotovi a jeho bufet teamu,
Městu Dačice v čele s panem starostou Hájkem, členům
DS Tyl a mým obětavým spolupracovníkům z MěKS
Dačice. Všem za spoustu hodin strávených pracovně
v průběhu festivalu, za ochotu a úsměvy, se kterými jste
všichni řešili své úkoly.
A na závěr Vám divákům, kteří jste chodili v hojném
počtu na všechny naše pořady (celkem rekordních 1 572
platících) a odcházeli spokojeni a s úsměvem, což je pro
nás ta největší poklona.
Skončil 13. ročník, ať žije číslo 14.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS Dačice
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Fukovy Dačice
V neděli 15. srpna proběhl na letní scéně „Pod Kaštany“ v zámeckém parku první ročník festivalu dechové
hudby, na počest známého dačického skladatele pana Vladimíra Fuky, který by se v letošním roce dožil 90 let.

Počasí se nakonec umoudřilo a přilákalo cca 300
posluchačů a příznivců dobré lidové muziky. Mezi diváky
nechyběl pan starosta Rudolf Hájek, samozřejmě paní
Ludmila Fuková, manželka skladatele a další významn í
hosté.
Začátek festivalu byl ve 14 hodin a končilo se za tři
a půl hodiny.
Jako první zahrála Hudba z Marsu revajvl z Dačic,
druhá v pořadí byla Telčská dechovka a na závěr se představila hasičská Šeucouská muzika za Skutče.
Všechny kapely zahrály v první půli svůj klasický
program a ve druhé části zazněly písně Vladimíra Fuky.
Více jak tři hodiny příjemné lidové muziky a na závěr
jako bonbónek a překvapení pro posluchače Monsterkoncert všech tří kapel - 50 muzikantů a 8 zpěváků.
Občerstvení zajištěno, počasí dobré, kapely výtečné,
nálada všech výborná. Pochvalné projevy odcházejících
posluchačů po skončení příjemného nedělního odpoledne
nám dávají radost z naší práce a již nyní se těšíme se
všemi na další setkání.
Skončil první ročník, ať žije číslo 2.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Informace z knihovny
SRPNOVÁ BURZA KNIH, KRABIČKOVÁ
DÍLNA, soutěže a hry v dětském oddělení knihovny loučení s prázdninami - pondělí 30. srpna - 12 až 17 h
Městská knihovna zve všechny, kdož
mají doma nepotřebné knížky a chtějí si je
vyměnit za jiné, že tak mohou učinit při
velké burze v letní čítárně knihovny.
Pozor! Knížky, které se nevymění či neprodají, si každý odnese zpět. Dále bude možné zakoupit si
opotřebované knihy vyřazené po revizi z fondu městské
knihovny. Během celého odpoledne se rozloučíme
s prázdninami soutěžemi a hrami pro děti v dětském
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oddělení knihovny a krabičkovou papírovou dílnou s lektorkou HANKOU KULÍKOVOU z Dačic.

Anketa mezi občany
Na sklonku června provedli studenti sexty dačického
gymnázia anketu mezi občany a návštěvníky Dačic zaměřenou především na ty, kteří do knihovny NECHODÍ.
Zajímalo nás - PROČ? Celkem bylo odevzdáno 518 vyplněných anketních lístků. Na první otázku: Čtete rádi?
odpovědělo ano 75 % dotázaných. U další otázky, zda
chodí do knihovny, bylo kladných odpovědí 30 %. Nás
zajímaly ale hlavně odpovědi občanů, kteří do knihovny
nechodí a proč. Nejvíce odpovědí bylo: nemám čas
(35 %), všechnu četbu si raději kupuji (14 %), nerad čtu
a mám jiné důvody (17 %), výhradně surfuji doma po
internetu (6 %), neslouží mi zrak (6 %). Zbývajících 22 %
tvořily následující odpovědi: nevyhovuje mi provozní doba, vadí mi vybírání poplatků, knihovnu k životu nepotřebuji, unavuje mě chůze, nevím o její existenci a neuspokojuje mě výběr knih v knihovně. Výsledky ankety budou
použity ke zlepšení nabídky služeb knihovny. Velice děkuji vedení gymnázia a panu učiteli Luboši Krátkému
a studentům za spolupráci při přípravě a realizaci průzkumu.

Dětský web
Součástí webu městské knihovny na adrese
www.mkdac.cz je nově i tzv. dětský web. Naši malí
čtenáři i jejich rodiče v něm najdou spoustu informací
a služeb. Dobře víme, že internet je pro většinu dětí velkým lákadlem, že však většina z nich preferuje hraní her
a nejrůznější způsoby chatování na všemožných portálech
a sociálních sítích. Děti dokážou své online aktivity před
rodiči skrývat a ti tak často propadají pocitu, že ví, co
jejich dítě dělá, ačkoliv realita je často jiná. Využívání
Internetu ovlivňuje kvalitu řeči i myšlení (ochuzování
a zužování slovní zásoby, anglikanismy, roztěkanost,
úsečnost, …), ale zároveň umožňuje obrovskou interaktivnost a rychlost při výměně zpráv a dostupnost velkého
množství informací. Dětský web knihovny nabízí vedle
klasických nabídek: jak se stát čtenářem, seznamu časopisů odebíraných v dětském oddělení, hledání z katalogu
(seznamu) knih včetně novinek, fotky z akcí i možnost
dětem publikovat svou literární tvorbu, soutěžit a bavit se.
PODÍVEJTE SE NA DĚTSKÝ WEB KNIHOVNY NA
ADRESE: http://www.mkdac.cz/detske/ a NAPIŠTE
NÁM třeba na facebook - knihovny v Dačicích - zda se
vám dětský web líbí nebo na něm něco chybí a co na něj
vůbec říkáte.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Státní zámek Dačice, DS Tyl a Tyláček v Dačicích
Vás zvou na oživenou noční prohlídku zámku
pod názvem

NÁVŠTĚVA U DALBERGŮ
Ctěné občany přijme rodina Dalbergů
na zámku v Dačicích
ve dnech

17. a 18. září 2010
vždy v 19, 20, 21, 22 a 23 hodin.

Hrají:

Členové DS Tyl a Tyláčku.

Prodej vstupenek:
Vstupenky je nutné předem objednat a vyzvednout
v kanceláři MěKS Dačice (tel. 384 401 278) nebo na
Infocentru Dačice (tel. 384 401 265).

Cena vstupenek:
Dospělí 120 Kč, děti do 15 let 80 Kč.
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Dačická výročí
aneb v září si připomínáme:
70 let od úmrtí
Aloise Ručky (*11. 9. 1867 Bohuslavice, okr. Zlín † 3. 9. 1940 Praha) - hudebního skladatele a učitele, který
pobýval v Dačicích v letech 1894 - 1911. Alois Ručka se
v našem městě, kam přišel z Valašského Meziříčí, stal
ředitelem kůru, vedl sbor a vlastnil soukromou hudebn í
školu, která sídlila v místech dnešního OD Prior na Palackého náměstí. Zároveň řídil městskou hudbu, psal písně,
dvojzpěvy a sbory. Jeho skladby pro sbor, klavír či housle
byly uveřejňovány v České hudbě, v rukopise zůstaly
dvě opery. Sestavil například i populární Nový národn í
zpěvník, který byl vydán v Třebíči. Z jeho působení v Dačicích je známa skladba To žluté drobné kvítko pro ženský sbor a klavír z roku 1894 na slova Stanislava Cyliaka,
básníka, dramatika a učitele působícího rovněž v Dačicích.
285 let od narození
Matouše Strachovského (* 14. 9. 1725 Dačice - † 1. 9.
1774 Dačice) - předního dačického sochaře a řezbáře,
který tvořil ve stylu umírněného baroka. Umělec se podílel na výzdobě klášterního kostela sv. Antonína Paduánského v Dačicích, provedl řezbářské práce na oltáři sv.
Petra z Alkantary a na dalších oltářích kostela, zhotovil
dřevěný reliéf Madona v oblacích (nyní ve sbírkách
MMaG). Je zřejmě autorem soch sv. Floriána, sv. Vavřince a sousoší Úzkost Páně ve farním kostele sv. Vavřince.
K jeho dalším dílům na Jindřichohradecku patří kazatelna
v děkanském kostele v Nové Bystřici, oltáře a kazatelna
v zámecké kapli v Jemčině, kamenný sloup Nejsvětější
trojice a krucifix s Madonou v J. Hradci a další.
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR
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Větrání o islámu v Lidéřovicích
Nadpisu asi nerozumí ten, kdo ještě nebyl v Lidéřovickém kostele sv. Linharta na některém z pořadů, které
připravuje karmelitán P. Gorazd se svými přáteli. Větrání
kostela a varhan jsou komponované pořady informací
a zpěvu či hudby na vybrané téma.
V neděli 12. září 2010 od 14:30 hodin bude větrání
věnované islámu. Tematicky navazuje na červencové
a srpnové cestopisné větrání. Informace o islámu budou
jednak z pohledu našich předků (např. dle cestopisu
Mandevillova), tak pohledem současnosti. Návštěvníci se
dovědí více i o porážce Turků u Vídně v roce 1683, jejíž
výročí právě na 12. září připadá. Srdečně zvou pořadatelé.
Jan Jelínek

Hledáme hospodyni na výpomoc
Hledáme paní/slečnu na stálou výpomoc do domácnosti a k dětem (ch lapci dvojčata ve věku 6 let, nejmladší 2 roky). Možno
i v pracovně-právním vztahu. Rodina se zdržuje střídavě v Rakousku (80 %) a v ČR (20 %). V příp. větší časové flexibility
mo žnost ubytování i v rodině.
Požadavk y: znalost NJ, praxe a zkušenosti s podobným zaměřením vítány, nekuřačka, výborný zdravotní stav, loajalita,
spolehlivost, svědomitost, trestní bezúhonnost, mlčenlivost,
řidičský průkaz výhodou.
Nástup od září 2010. Výše odměny dle dohody.
Kontakt: v příp., že jste vhodným kandidátem, prosím o zaslání Vašeho životopisu s uvedením kontaktů, příp. referencí na
email: renata.prechova@auditor-eu.com, tel.: 602 105 326.

Otevřeno dětské hřiště v areálu MŠ
Za Lávkami
Dne 20. 8. 2010 bylo otevřeno dětské hřiště v areálu
mateřské školky Za Lávkami. Provozní doba hřiště bude
v době provozu mateřské školky od 14:00 h do setmění,
mimo provoz školky od 8:00 do setmění. Z této události
Vám přinášíme následující fotografie.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

8/2010

KULTURA

strana 11

Jan Kasal:
Jít k volbám a vybrat dobrého senátora má smysl
Jana Kasala není třeba na Vysočině nijak zvlášť představovat. Dvacet let zastupoval zdejší občany v parlamentu,
mnoho z nich se s ním setkalo osobně a asi se nenajde nikdo, kdo by ho neznal či o něm nikdy neslyšel.

Pane Kasale, co jste cítil po zveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny?
„Musím poctivě přiznat, že jsem počítal s tím, že letošní volby do sněmovny dopadnou pro KDU-ČSL lépe. Ale
nejvyšší suverén každých voleb, tedy volič, rozhodl jinak, a naše politická strana - a já s ní - se tak po dlouhých letech
ocitla mimo sněmovní lavice.“

Proč k tomu podle Vás došlo?
„Největší díl viny na tom neseme my sami, nedokázali jsme přesvědčivě nabídnout dobrý program. Navíc kauzy a kauzičky našich posledních předsedů obraz KDU-ČSL rozhodně nezlepšily. Výsledek voleb však určitě neznamená, že by
veřejnost navždy odmítla zásadní body našeho programu.“

Připomeňme pro úplnost, které to jsou?
„Osobní odpovědnost za sebe a své blízké v kombinaci se solidaritou s těmi, kteří jsou na pomoc druhých odkázáni,
důraz na prorodinnou politiku, důraz na rozvoj venkovského prostředí a „odpražštění politiky“, tedy přesun kompetencí
i peněz z centra do kraje i měst a vesnic. A to je program, za který má smysl bojovat na všech úrovních.“

Také v senátních volbách mají hlavní slovo voliči – co tedy jihlavskému okresu nabízíte?
„Práce senátora je v mnohém odlišná od práce poslance – ten je především reprezentantem své politické strany. Senátor
je však senátorem všech občanů v celém volebním obvodu – bez ohledu na stranickou příslušnost, dokonce i bez
ohledu na to, zda ho volili, nebo ne. Musím se přiznat, že by mě tato úloha těšila podstatně více než leckdy vyhrocené
a bezobsažné sněmovní stranické půtky. Myslím si, že mne pobyt ve vysoké politice lecčemu naučil a že dnes dobře
vím, jak úspěšně a užitečně hájit zájmy Jihlavska. Vím, kde se co dá zařídit a kam se obrátit. Zkrátka vím, na které
dveře v Praze zaklepat. Jsem přesvědčen, že zkušenost prověřená léty, v kombinaci s mým všeobecně známým
vysočinským patriotismem, mi dávají dobré šance být užitečným senátorem.“

Co byste vzkázal těm, kteří váhají, zda jít v říjnu k volebním urnám?
„Dobře vím, že Senát není obecně příliš vážen a ctěn. Řada lidí ho považuje za zbytečnou instituci. Ale Senát je
zakotven v Ústavě České republiky a je důležité, aby v Senátu pracovali ti, kteří svým voličům i naší zemi mají co
nabídnout. A proto má smysl jít k volbám a vybrat dobrého senátora. Pokud mi občané dají důvěru, mohou si být jisti,
že ji nezklamu.“

PLACENÁ INZERCE

MěKS

MMa G

KINO
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4. 9. a 5. 9. v 19:30 h
10. 9., 11. 9. a 12. 9. v 19:30 h
3. 9. v 19:30 h
POČÁTEK
KAJ ÍNEK
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
Film USA, t itulky
Film ČR, česky
Film USA, t itulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 75 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
19. 9. v 19:30 h
17. 9. a 18. 9. v 19:30 h
24. 9. v 19:30 h
SINGLE MAN
TWILIGHT SÁGA: Zatmění
(K) LAMAČ SRDCÍ
Film USA, t itulky
Film USA, t itulky
Film FR/Monako, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 60 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
26. 9. v 19:30 h
25. 9. v 19:30 h
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
AGORA
Film USA, česky
Film SP, t itulky
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
10. září - 17. října 2010
Za přírodou do Mexika
Výstava fotografií a přírodnin z exped ice českých zoologů
a botaniků společnosti ZOOGEOS BOHEMIA do Mexika
Zahájení výstavy spojené s přednáškou proběhne
ve čtvrtek 9. září 2010 v 17:00 h
Denně kro mě pondělí 9:00 - 12.00, 13:00 - 16:00 h
Sobota 11. září ve 21:00 h
ARIVA - taneční zábava
Hlavní sál MěKS, vstupné 60 Kč
Sobota 25. září ve 21:00 h
SECRET - taneční zábava
Hlavní sál MěKS, vstupné 60 Kč

Od 18. září 2010
Region renesance ve fotografii Jana Říhy
Na výstavní chodbě muzea

Pátek 17. září ve 21:00 h
DOGA - koncert
Po koncertu hraje kapela Sorrow
Hlavní sál MěKS, vstupné 180 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě
Čtvrtek 30. září v 19:00 h
POCTA FRANKU S INATROVI
Jan Smigmator a s winging trio
Koncert na počest krále swingu
Sál ZUŠ Dačice, vstupné 70 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě

