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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 11. zasedání ve středu 10. září 2008
v 18:00 h v sále MěKS

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 10. zasedání konaném 4. 8. 2008 mimo jiné:
• vzalo na vědomí informace o situaci v nemocnici
• neschválilo záměr založit akciovou společnost Nemocnice Dačice
• schválilo rozpočtové opatření č. 13/2008, které bylo
přebytkové – příjmy 8.986,00 tis, výdaje 0,00 Kč,
přebytek rozpočtového opatření 8.986,00 tis. Kč
• schválilo uzavření smlouvy se Spolkem pro vybudování a udržování katolického domu v Dačicích o poskytnutí příspěvku na provoz kina v letech 2008 - 2011
• schválilo pro investiční akce, které byly vybrány pro
spolufinancování z EU (rekonstrukce místních komunikací na sídlišti Červený Vrch a rekonstrukce sportovní haly), realizaci projektů, předfinancování projektů
v plné výši a kofinancování projektů ve výši 7,5 %
ze způsobilých výdajů. Procentuální podíl výše dotace schválený Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je 92,5 % ze způsobilých výdajů.

RADA MĚSTA
na své 44. schůzi konané 23. 7. 2008 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 12/2008 v těchto objemech: příjmy 2.622,19 tis. Kč, výdaje 1.174,00 tis.
Kč, přebytek 1.448,19 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou KP projekt
s. r. o. na opětovné zpracování žádosti o podporu na
projekt „přístavba učeben ZŠ Komenského“ za celkovou nabídkovou cenu Kč 309.400,00 včetně DPH
• schválila poskytnutí záštity starosty města ve výši Kč
3.000,-- na fotbalový turnaj pořádaný TJ Velký Pěčín
• vydala souhlas společnosti PP Hospitals s. r. o.
k uzavření podnájemní smlouvy s Nemocnicí J. Hradec na pronájem nebytových prostor v pavilonu polikliniky pro gynekologickou ambulanci
na své 45. schůzi konané 6. 8. 2008 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 14/2008 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 375,60 tis. Kč, schodek 375,60 tis. Kč
• vzala na vědomí výsledek hospodaření města za I. pololetí 2008, kterým je přebytek ve výši 26.343.807,46
Kč
• schválila uzavření městské knihovny ve dnech 25. 8.
– 2. 9. 2008 z důvodu malování
• souhlasila s jednostranným zvýšením nájemného dle
zákona č. 107/2006 Sb. u bytů ve vlastnictví města
s výjimkou DPS a bytových domů postavených s využitím dotací

Zdarma do každé rodiny
Srpen 2008
• schválila výběr zhotovitele projektové dokumentace
na rekonstrukci silnice II/151 s firmou WAY project
s. r. o. J. Hradec a schválila s touto firmou uzavřít
smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci stavebních objektů investovaných městem za cenu
498.550,50 Kč včetně rozpočtové rezervy a DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou SETO,
spol. s r. o. Dačice na vybudování chodníku v Chlumci za celkovou nabídkovou cenu Kč 811.830,-• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Jindřichohradecké montáže s. r. o. J. Hradec na stavbu plynovodu v D. Němčicích za celkovou nabídkovou cenu
Kč 1.044.399,28
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou SETO
spol. s r. o. na rekonstrukci veřejného osvětlení v Tyršově ulici za celkovou nabídkovou cenu Kč
1.064.016,-• schválila vyhlášení veřejných zakázek na rekonstrukci sportovní haly a na rekonstrukci místních komunikací na Červeném Vrchu podle zákona o veřejných
zakázkách č. 137/2006 Sb. Zabezpečením přípravy
a zajištěním výběrových řízení byla pověřena odborná
poradenská firma Stavební poradna s. r. o. se sídlem
v Č. Budějovicích.
• jmenovala členy školských rad při základních školách
v Dačicích
• schválila poskytnutí záštity starosty města ve výši Kč
5.000,-- na 9. jezdecký den v Chlumci, který se bude
konat 6. 9. 2008

Upozornění k výměně starých osvědčení
profesní způsobilosti řidiče za nový doklad
MěÚ Dačice, odbor dopravy upozorňuje všechny
řidiče, držitele starých osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ), aby si přišli zažádat v období
od 1. 7. 2008 do 1. 10. 2008 o jejich výměnu. „Staré Osvědčení“ musí být platné v den podání žádosti! Počítejte s dobou vydání do 30ti dnů. K výměně
potřebujete jednu fotografii jako na ŘP, platný ŘP
a 200,- Kč za vydání nového PPZŘ. Je nutno přijít
osobně z důvodu vyplnění žádosti přímo na pracovišti evidence řidičů, ověření totožnosti a dat
v CEŘ a dále vlastnoručního podepsání žádosti.

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Dny evropského dědictví 2008 v Dačicích
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Otevření nového perónu

V sobotu 9. 8. 2008 se uskutečnilo slavnostní otevření nového perónu na dačickém nádraží. Za přítomnosti
hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila se této
významné události zúčastnili také starosta Dačic, Telče,
okolních obcí a zástupci Českých drah.
Po slavnostním otevření odjeli hosté historickým parním vlakem do Telče, kde v rámci Telčského parního léta
zhlédli výstavu ke 110. výročí založení železnice Kostelec-Slavonice.
Ing. Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

Rekonstrukce chodníku ve V. Pěčíně
V minulém roce provedl Jihočeský kraj rekonstrukci
celého povrchu silnice II/406 přes obec Velký Pěčín.
Před rekonstrukcí silnice byla provedena výšková úprava
chodníkových obrubníků po levé straně silnice směrem
na Telč. V roce 2008 byl komplexně zrekonstruován celý
chodník. Byla odstraněna stará betonová dlažba, položena nová betonová dlažba Best Clasico o výměře 764 m2,
doplněny záhonové obrubníky a upraveny kanalizační
šachty a vpusti. Dílo bylo dokončeno k 31. 7. 2008 v celkové hodnotě 631.263,50 Kč a provedly jej TS Dačice
s. r. o.
Vladimír Vávrů, vedoucí OSM

Plynofikace městských domů pokračuje
V letních měsících letošního roku proběhla plynofikace městských bytových domů č. p. 189/V a 190/V ul.
Komenského a 200/V ul. Sokolská. Plynofikaci provedla
na základě výběrového řízení firma Hron Dačice s. r. o.
za nabídnutou cenu 3 436 819,- Kč s DPH v termínu od
9. 6. 2008 do 29. 8. 2008. Plynofikace navazuje na výměnu oken, která v těchto bytových domech již proběhla.
Firma odvedla tradičně kvalitní práci, plynofikace
byla dokončena s předstihem a věříme, že i tato akce přispěje k většímu pohodlí nájemníků.
Martina Bénová, vedoucí bytového odboru

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Omezení provozu centrálních správních
evidencí
Upozorňujeme občany, že ve dnech 4. září od 10:00
h až 8. září do 6:00 h nebude možné provádět žádné
aktualizace v informačním systému evidence obyvatel,
informačním systému evidence občanských průkazů a informačním systému cestovních dokladů. Možnost dotazování do informačních systémů těchto správních úkonů
bude zachována, nelze ovšem vyloučit drobné výpadky
funkčnosti.
Toto omezení vydává Ministerstvo vnitra ČR z důvodu převodu centrálních informačních systémů správních evidencí na vyšší verzi operačního systému databázového prostředí.
JUDr. Zdeněk Němec
ředitel odboru správních činností MV ČR

Město Dačice
vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 7/08 na obsazení volného místa

pracovník odboru dopravy
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

termín podávání žádostí do 12. 9. 2008
Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR), který ovládá jednací jazyk
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda: Praxe ve veřejné správě
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ v sekretariátu
starosty, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce:
výkon státní správy na úseku dopravy a řidičů
Místo výkonu práce:
správní území úřadu s rozšířenou působností
Zařazení:
7. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve
znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody (nejpozději k 1. 11. 2008)
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 08/2008. Ročník třináctý. 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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AKTUALITY
ü

ü

V oddělení pro dospělé městské knihovny se od 25.
srpna do 2. září maluje a knihovna je pro veřejnost
uzavřena. Čtenáře, na něž se těšíme od středy 3. září,
bude očekávat v přízemí nové uspořádání knihovního
fondu a výpůjční pult v jiné místnosti než dosud. Doufáme, že provedené změny se jim budou líbit, změna
je přece život nebo ne? Knihovnice přejí hezký zbytek
léta a těší se na setkávání v knihovně.
Víkendový provoz infocentra končí v neděli 31. srpna.
Od 1. do 15. září bude infocentrum otevřeno každý
všední den od pondělí do pátku od 8 do 17 h, počínaje
16. zářím začíná běžný provoz, který odpovídá otvírací době MěÚ Dačice, tj. Po, St 8 – 17 h; Út, Čt 8 – 15
h a Pá 8 – 14 h.

Poděkování
Děkuji jménem rodiny za projevy soustrasti k
úmrtí maminky paní Boženy Němcové, Antonínská
25/II, Dačice.
Ing. Rostislav Němec - syn

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Martou Obstovou, za květinové dary
a slova útěchy. Městské radnici v čele s panem starostou Hájkem a rakouským představitelům města
Gross-Siegharts, paní Aleně Novotné a firmě MEPOS, panu Karlu Chalupovi za snahu pozvat rakouské a švýcarské přátele a známé, firmám Procházka,
Štefl, Havlíková.
rodina Obstova

Telefonická krizová linka pro zdravotně
postižené děti a mládež

800 246 642
Cílem projektu je umožnit zdravotně postiženým dětem
a mladistvým (případně jejich rodičům a dalším osobám,
které jsou s těmito dětmi v úzkém kontaktu) odborně konzultovat aktuálně vzniklé problémy související se zdravotním postižením nebo řešit náhlé krizové situace, poskytovat podporu a poradenství v životních situacích a stavech,
které tyto děti nebo jejich blízcí přechodně nemohou řešit
vlastními silami tak, aby tyto děti a mladiství mohli naplňovat své přirozené potřeby.
Vzniklé potíže přitom mohou být charakteru zdravotního, psychického, psychosociálního, sociálně právního či
týkající se obecných problémů života se zdravotním postižením.
Linka je v provozu 24 hodin denně po celý rok, včetně
víkendů a svátků. Linku je možné bezplatně využívat v celé České republice na čísle: 800 246 642.
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Dny evropského dědictví
2008 v Dačicích
Dny evropského dědictví (European
Heritage Days) každoročně v měsíci září
otevírají nejširší veřejnosti památky, budovy, objekty a prostory, včetně těch, které jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest
ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. V České
republice se EHD konají pravidelně od r. 1991.
V Dačicích se brány památek otevírají o víkendu
13. a 14. září 2008. V těchto dnech můžete navštívit:
Státní zámek Dačice
13. září 10:00 - 17:00 h
14. září 10:00 - 17:00 h
(Poslední prohlídka začíná
1 hodinu před uzavřením)
Vstupné: běžné
(plné 80,- Kč; senioři 60,- Kč;
děti, studenti, ZTP 40,- Kč)
Doprovodné akce:
Prohlídka zámeckého sklepení
pod hospodářskou budovou
Vstupné: zdarma
Městské muzeum a galerii
13. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
14. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma
Doprovodné akce:
Výstava: Obrazy Vladimíra Noska
a keramika Zdeny Krnínské
Věž kostela sv. Vavřince
13. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
14. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma
Kostel sv. Vavřince
13. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
14. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
13. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
14. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma

Blahopřání
Blahopřeji Martě Šaboukové a jejím osmi sestřičkám ke 14letému výročí založení agentury Domácí
zdravotní péče a do dalších let jim přeji mnoho úspěchů a spokojených pacientů.
S poděkováním za vzornou péči
Milan Zbytovský
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Dačice slaví 825 let první písemné zprávy
(dokončení)
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1970 Začátek výstavby areálu gymnázia, školní jídelny, tělocvičny a sportovních hřišť v ul. B. Němcové

21. 4. 1940 Zemřel Johann Dalberg, poslední člen německé
šlechtické rodiny komořích z Wormsu, svobodných pánů
z Dalbergu. Rod vymřel po meči a velkostatek v Dačicích
se zámkem zdědil Franz Karl princ Salm-Salm jako nejbližší mužský příbuzný

1977 Zahájena výstavba panelových domů na sídlišti Červený vrch

1. 11. 1940 Okupační správa přeložila centrum okresu
z Dačic do Telče

1983 Řadou kulturních a společenských akcí město oslavilo 800. výročí první písemné zprávy o Dačicích

1941 Spojením dílen Antonína Stejskala a Josefa Novotného vznikla továrna na výrobu plnících per (pozdější podnik
Centropen), první výrobky nesly název Steno

1990 Historické jádro města vyhlášeno městskou památkovou zónou. Uzavřena smlouva o spolupráci s rakouským
městem Gross-Siegharts

1. 5. 1945 Partyzáni provedli při průjezdu německého vojenského vlaku destrukci trati u Toužína, partyzán Augustin Mrvka v této akci padl

1994 Převod dačické nemocnice do vlastnictví města

4. 5. 1945 Veřejné vystoupení Revolučního národ. výboru
9. 5. 1945 Osvobození města, po deváté hodině ranní
vstoupily do města první jednotky Rudé armády – 38. sbor
9. armády plukovníka Glagoleva (2. ukrajinský front maršála Malinovského)
23. 5. 1945 Šest dačických občanů zahynulo při výbuchu
munice na jemnické silnici
24. 5. 1945 V Dačicích začal opět úřadovat Okresní národní výbor
25. 11. 1945 Zahájena stavba okres. nemocnice v Dačicích
20. 7. 1946 Dačice navštívil prezident ČSR dr. Edvard Beneš
1. 10. 1951 Otevření dačické nemocnice
1953 V Dačicích zahájila výuku Jedenáctiletá střední škola,
pozdější gymnázium
1960 V důsledku nové správní změny byl zrušen okres Dačice, většina jeho bývalého území připadla pod okres Jindřichův Hradec

1979 Uskutečnil se první Festival dětských a mládežnických dechových orchestrů, který založil dlouholetou tradici
ve městě (Festband)

1995 Dalším partnerským městem Dačic se stal švýcarský
Urtenen
22. 10. 1997 Na krátkou návštěvu přijel do města prezident
ČR Václav Havel
1998 Uskutečnil se první ročník divadelního festivalu „Za
dačickou kostku cukru“
16. 10. 1999 Byl slavnostně otevřen nový sportovní stadion
25. 5. 2000 Odhalena pamětní deska na rodném domě hudebního skladatele Vladimíra Fuky k jeho nedožitým 80.
narozeninám
2002 Otevřena nová budova Základní umělecké školy
v Dačicích, která nabízí prostory několika stům žáků ve
výtvarném a hudebním oboru a pěveckých sborech
2003 Od 1. ledna Dačice získaly pravomoci tzv. malého
okresu. Na domě č. p. 4 na Palackého náměstí, kde byla
původně v provozu rafinérie cukru, byla odhalena pamětní
deska k výrobě první kostky cukru v Dačicích. Desku odhalila prapravnučka J. K. Rada – Elisabeth Würrer-Adler.
27. 6. 2006 Na krátkou návštěvu města přijel prezident ČR
Václav Klaus

1961 Otevřen areál nové základní školy

2007 Na kraji města otevřen areál nového koupaliště

1962 Zahájena stavba největšího průmyslového závodu ve
městě – OZAP, výroba chladícího zařízení (nyní TRWDAS, a. s., výroba autodílů, v současné době kolem jednoho tisíce zaměstnanců)

K 30. 6. 2008 Samotné Dačice mají 6 010 obyvatel. Spolu
s místními částmi má město Dačice 7 792 obyvatel. K městu patří tyto místní části: Bílkov, Borek, Chlumec, Dolní
Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Lipolec, Malý Pěčín,
Prostřední Vydří, Toužín, Velký Pěčín
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

1963 Zahájena stavba panelových domů v Jiráskově ulici
pro zaměstnance nového závodu OZAP
1964 Závod Koh-i-noor se stal jediným výrobcem plnicích
per v tehdejší ČSSR
1965 OZAP zaniká, provoz zahájil nový závod SVA – Státní výroba autodílů

Koncert k 825. výročí
města Dačice

1966 Blízko Dačic, u obce Toužín, bylo odkryto staré slovanské sídliště z 12. stol.

se uskuteční v pátek

1968 21. 8. příjezd sovětských okupačních jednotek do
města, výzva obyvatel k odchodu jednotek, zakrývání informačních tabulí, požadavek na přejmenování ruských názvů ulic na české, ...

v hlavním sále MěKS
Účinkuje:

1969 V části města Za Lávkami zahájena výstavba nové
čtvrti rodinných domů. K 1. září zřízeny dvě třídy čtyřletého gymnázia

3. 10. 2008
Jihočeská komorní filharmonie
České Budějovice - dirigent Jan Talich,
sólistka Veronika Böhmová - klavír
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Zápisy do kronik za rok 2007 - dokončení

GENERALI pojišťovna, a. s.
Agenturní kancelář Dačice
ve spolupráci s Policií České republiky
Okresní Ředitelství Jindřichův Hradec

Vás zve

v pátek 5. 9. 2008
na Havlíčkovo náměstí v Dačicích
na akci

KOTRMELCE VZHŮRU NOHAMA
V době od 8 do 14 hodin budete mít jedinečnou možnost si zdarma vyzkoušet simulátor nárazu (crash system)
Generali, představující čelní náraz automobilu s posádkou
při dopravní nehodě s následným otáčením okolo podélné
osy o 360°. Jedná se o unikátní zařízení, jediné svého druhu v České republice.
Příslušníci policie České republiky předvedou práci
a vybavení dopravní služby. Dále bude možno prověřit své
znalosti z dopravních předpisů.

Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. září 2008

Ve třech předcházejících číslech jsme přinesli ukázky ze zápisů do kronik Toužína, Velkého
a Malého Pěčína, Borku, Bílkova
a Chlumce. V dnešním posledním díle přetiskujeme část zápisu, kterým popsal události minulého roku v Hradišťku pan Jan
Marek. A jako poslední je připravena ukázka ze zápisu do kroniky města Dačice. Ten je rukopisem proveden na 45 stranách, rozdělen do 14 oddílů
(Úvod, Proslavili naše město v roce 2007, Významné události roku 2007, Městská samospráva, Úřady a veřejný život, Firmy, Doprava, Počasí, Kultura a kulturní instituce,
Školství, Zdravotnictví a sociální služby, Sport, Zájmové
organizace, spolky, Pohyb obyvatel, Závěr) a zaznamenal
ho PaedDr. Vítězslav Jindra.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Hradišťko - část zápisu
Začátek roku byl bez sněhu. 19. - 20. ledna se místo zimy naší republikou přehnala větrná smršť Kyril, a to rychlostí až 200 km/hod.
23. ledna začal padat sníh, byla kalamita v celé republice a mrazy -15˚C. Již 27. ledna bylo + 5˚C a sníh začal tát.
7. března teploty do 12˚C, ale 20. března padal celý den
sníh, napadlo asi 20 cm a nastala opět kalamita v celé republice. Další dny bylo teplo a 10. dubna bylo +18˚C.
Nastala tepla, koncem května již dosahovaly teploty
30˚C. Nepršelo ani v červnu. V červenci byly dvě bouřky.
Vedra byla až do srpna, takže celé léto bylo sucho. V září
bylo týden chladnější počasí a opět pěkně až 23˚C. V listopadu byl první poprašek sněhu, ale neudržel se. V prosinci
před svátky napadl sníh a začalo mrznout. Teploty v průměru do -10˚C. Tak to vydrželo do Nového roku.
Jak jsem se již zmínil o orkánu Kyril, naši vesnici moc
nepoškodil. Několika lidem popadaly tašky ze střech.
V okolních lesích byly polomy. Také při kalamitě ze
7. března, nás to nepostihlo, akorát nejezdily autobusy
a auta do Dačic a jiných vesnic a měst. Místy byl výpadek
elektrického proudu.
V roce 2007 se zvýšil počet obyvatel z 83 na 86. Dva
se přistěhovali v č. p. 30 se narodil syn.
Poprvé mládež v Hradišťku pořádala fotbalový turnaj
na návsi. Zúčastnilo se šest družstev a naši získali 2. místo.
Jako každým rokem se pořádaly rybářské závody. První místo získal Miroslav Přikryl z Dačic, druhé místo Jaromír Vacek z Dačic a místo třetí Milan Kvapil, opět z Dačic.
Byly předány poháry a věcné ceny.
V bývalém vepříně se začalo budovat a vznikla firma
Klimeš s. r. o. - pořez kulatiny a výroba palet.
Na návsi se v květnu zrušilo staré dětské hřiště a bylo
nahrazeno novým dřevěným v hodnotě 41 000 Kč. Bohužel, nové hřiště moc děti neláká, protože byl zrušen i kolo-
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toč a houpačky jsou pro děti nevyhovující. Větší nelákají
a pro malé jsou nepraktické.

Dačice - část kapitoly Městská samospráva
Setkání rodáků a partnerské vztahy
I letos navštívili dvakrát představitelé města rodáky
v Praze. Na jaře zavítal do Dačic předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu Miloslav Vlček. Při své návštěvě byl
seznámen např. s protipovodňovými opatřeními, jako jsou
čidla zobrazující stav hladiny Dyje. O stavu školství v Dačicích přijela jednat Marie Hrdinová, radní Jihočeského
kraje.
Na pozvání městské rady partnerského města Urtenen
– Schönbühl odjeli radní a dechový orchestr ZUŠ na čtyřdenní návštěvu (30. 8. - 2. 9.) do Švýcarska. Setkání se
uskutečnilo v rámci festivalu Doga 07, na němž vystoupili
dačičtí muzikanti. Součástí festivalu byla i výstava řemesel
a firem. Dačice zde měly také svou expozici, v níž byly
k nahlédnutí výrobky prezentované na výstavách v muzeu,
propagační materiály, výrobky Centropenu a další drobné
předměty.
Vedení města Urtenen – Schönbühl opět poskytlo Dačicím dar v hodnotě 5 tisíc franků, který byl tradičně věnován Nadačnímu fondu nemocnice.
Mikroregion Dačicko zrealizoval společný projekt, při
němž bylo vyrobeno 23 informačních turistických tabulí,
které byly rozmístěny ve všech 11 místních částech a v dalších 12 obcích mikroregionu.
Výstavba
Kromě koupaliště (podrobnosti na jiném místě zápisu)
se v Dačicích uskutečnila další investiční akce velikého
rozsahu. Oprava silnice od pekárny až na Palackého náměstí a práce s ní spojené. Stavba stála přes 70 milionů
a město se o ni podělilo takřka rovným dílem s Jihočeským
krajem. Kraj financoval opravu komunikace, město pak
práce spojené s rekonstrukcí vodovodu, kanalizace, plynového potrubí, veřejného osvětlení.
Stavba byla rozvržena do šesti úseků. Zahájena byla
21. května a 15. listopadu byl předán poslední úsek do provozu. Problémy přinesly objížďky. Ne všichni obyvatelé
a firmy přijali situaci s pochopením. Zda stížnosti, které
byly dokonce prezentovány v pořadu ČT 1 Pokr, byly
oprávněné, nemohu jako kronikář komentovat, protože nemám dostatek informací, abych mohl tuto záležitost objektivně posoudit.
Na stavbě takového rozsahu se podílelo více firem, které vytvořily sdružení pro tuto stavbu – Colas CZ a. s.,
Swietelský stavební s. r. o., Stavby silnic a železnic a. s.
Dačice se tak dočkaly nové vozovky ve směru od náměstí
na Telč. Kritika občanů i turistů v posledních letech sílila,
ale Jihočeský kraj uvolnil finance na tuto komunikaci, která je v jeho vlastnictví, až v roce 2007.
V souvislosti s odkrytím vozovky uskutečnil Národní
památkový ústav Č. Budějovice záchranný archeologický
průzkum těchto míst. Nejdůležitějším nálezem byla zděná
konstrukce mezi starým zámkem a farou, dlouhá cca 25 m,
80 cm široká a 3 m vysoká. Dále byly i s pomocí brigádníků nalezeny stovky fragmentů keramiky.
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Těsně před započetím opravy silnice v Dačicích se dočkala nového povrchu i silnice mezi Dačicemi a Velkým
Pěčínem.
Další investiční akce sice nedosahovaly tak výrazných
cen, nicméně byly také pro město důležité. V Bratrské ulici
se po prázdninách mohli nastěhovat do osmi nových bytů
nájemníci. Město je postavilo za přispění státu. V ZŠ B.
Němcové a v Gymnáziu se opravila sociální zařízení, ve
„staré“ škole kotelna a jedna třída. Na stadionu se opravily
šatny a sociální zařízení. V ulicích Husova a O. Březiny se
obnovilo veřejné osvětlení. Nový hřbitov má novou vstupní
bránu.
Rozpočet města nezapomněl ani na místní části. V Borku bylo provedeno prodloužení a přepojení dešťové kanalizace, ve V. Pěčíně a v Borku se vyměnily obruby chodníků. V Malém Pěčíně se zahájila rekonstrukce bývalé školy.
V roce 2007 se vybudovala knihovna, v následujícím roce
k ní přibude hasičská zbrojnice a místnost občanského výboru. V Bílkově dostala požární zbrojnice novou krytinu,
opravovaly se místní komunikace a doplnilo se dětské hřiště o hrací prvky.
Zajímavou akcí, byť nelze říci, že by patřila do kapitoly o výstavbě, byla úprava Kancnýřova sadu. V roce 1893
zde byly vysazeny tři řady lip. Poslední výraznější prořezání stále vyšších stromů se provedlo v 80. letech. Nepravidelné ošetřování mělo za následek postupné napadnutí některých stromů hnilobou. Na jaře 2007 proto došlo (po důkladném odborném rozboru a veřejné diskusi s občany)
k výraznému ořezání a ošetření lip.

Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Nádražní 97/II., Jindřichův Hradec, (v Domě Oděvy, naproti
České spořitelně, vedle Pekárny Velíšek)

tel. kancelář: 721 620 178 – Kaiferová
1/ ÚVĚRY NA BYDLENÍ
- koupě domu, bytu, výstavba, rekonstrukce
- převod členských práv (jen 2 ručitelé, bez zástavy)
Pevná úroková sazba stav. úvěru 3,5 % p. a.
2/ STAVEBNÍ SPOŘENÍ
3/ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
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Dačice se opět stanou centrem celosvětového GLOBE!
Dačice, 13. srpna 2008 - Čeští
GLOBE veteráni již brzy přispějí ke
zviditelnění Dačic. Na studentskou
zahraniční výměnu s názvem Join
the Nature – Dotkni se přírody přijedou cizinci ze čtyř států Evropské
unie, aby zde strávili týden v nádherné jihočeské přírodě a prohloubili své znalosti o životním
prostředí a jiných kulturách.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí
RNDr. Martin Bursík výměně udělil svou záštitu a také
přislíbil svou možnou účast. Evropská unie se na tomto
projektu podílí finanční podporou, a to v rámci programu
Mládež v akci.
Po řadě regionálních projektů a po zkušenostech trojnásobně nabytých na mezinárodně studentských výměnách v Estonsku a Slovinsku se občanské sdružení Czech
GLOBE Veterans rozhodlo uspořádat podobně velkou
studentskou výměnu, a to přímo v Dačicích.
Setkání 22 evropských GLOBE studentů a tří jejich
vedoucích se bude konat v týdnu od 22. - 29. září 2008.
CGV chce takto nabídnout možnost zapojeným dětem
poznat jinou zemi a její přírodu, rozvinout jejich interkulturní a environmentální vzdělání, umožnit jim výměnu
zkušeností a navázání nových kontaktů. Týdenní pobyt
v ČR bude pojat jako praktické využití jejich znalostí
a učení se novým věcem formou her a seminářů s nejrůznější tématikou.
Část programu Dotkni se přírody se zaměřuje na aktivní komunikaci účastníků s veřejností a zejména na posilování jejich povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí. Doufáme, že setkání přispěje zároveň k propagaci
nádherné přírody Jihočeského kraje a zvýší povědomí
o celé České republice.
Veřejnost má možnost se zúčastnit celkem tří částí
programu – slavnostního zahájení, dále pak výsadby lípy
evropské, co by symbolu České republiky a symbolu
Evropské unie, a konečně stavby sochy z PET lahví, která
se uskuteční v sobotu na Havlíčkově náměstí v Dačicích.
Tato aktivita si dává za cíl seznámit nejen účastníky výměny, ale také širokou veřejnost s možnostmi nakládání
s odpadem. Stavět se bude 1,5 metrová socha symbolu výměny – šneka. Kolem uměleckého objektu budou rozmístěny informace o druzích odpadu a způsoby jejich správného využití.
Jinou aktivitou je například Orientační hra na téma
Evropské unie, která se bude odehrávat v nádherném Toužínském údolí. Studenti budou procházet jednotlivá stanoviště, která budou hledat pomocí mapky a indicií rozmístěných vždy na předchozím stanovišti.V rámci hry pro ně
budou připraveny nejrůznější úkoly a zajímavé informace
o evropských státech.
Czech GLOBE Veterans – je občanské sdružení se sídlem v Dačicích, které spojuje dohromady studenty středních a vysokých škol, kteří se účastnili dlouhodobého mezinárodním programu GLOBE (viz níže) a kteří již nemají
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možnost nadále se na něm aktivně podílet. CGV organizuje celou řadu vlastních projektů, které se snaží přiblížit
přírodu všem věkovým kategoriím (projekt GLOBE pro
všechny generace). Každoročně se také podílí na organizaci nejrůznějších projektů svých partnerských organizací
(GLOBE Games). Více na adrese www.cglobev.com.
GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program zaměřený na praktické sledování životního prostředí. S využitím
jednoduchých vědeckých postupů žáci pozorují vývoj počasí a podnebí, měří kvalitu ovzduší, zkoumají druhy lesních porostů, půdní vlastnosti a kvalitu vody v tocích ve
svém okolí. Zpracování dat naměřených studenty ze 110
zemí světa garantuje NASA (National Aeronautice and
Space Administration). Data slouží vědcům k ověřování
různých hypotéz a modelů a jsou k dispozici i široké veřejnosti na adrese www.globe.gov. Program GLOBE vede
nejen ke spolupráci žáků a pedagogů, ale i k prohloubení
spolupráce s lidmi z okolí, kteří studentská data mohou
využívat.
V roce 2002 se v Dačicích konal pátý ročník tzv.
GLOBE Games, kde se setkávají jak studenti z České republiky a jiných zemí, tak dospělí GLOBE vědci z celého
světa. Žáci z GLOBE škol zde poměřují své síly a znalosti
z oblastí meteorologie, biometrie, hydrologie, pedologie
nebo také z angličtiny. GLOBE Games se v České republice konají každým rokem a těší se velkému zájmu.
Tomáš Tunkl, předseda sdružení
Strojírenská výrobní společnost,
firma Tirad, s. r. o
Šašovice 62, 675 26 Želetava

přijme pracovníky na
pozice:
- CAM programátor
- operátor CNC frézovacích strojů
Pro pozici CAM programátor požadujeme:
- SŠ/VŠ - (není podmínkou) vzdělání technického zaměření

- perfektní orientace v technické dokumentaci
- přesnost, pečlivost, flexibilita
- NJ/AJ výhodou
- praxe s programováním vítána

Pro pozici operátor CNC frézovacích strojů
požadujeme:
- SOU vzdělání v oboru obráběč nebo mechanik strojů a zařízení

- orientace v technické dokumentaci
- poctivost, zodpovědnost
- samostatnost, ochotu učit se
- praxe v oboru výhodou

Nabízíme:
- stabilní práci se vzrůstajícím platovým ohodnocením (CAM
programátor až 164,-- Kč/hod, operátor CNC až 139,-- Kč/hod.)
- navíc individuální motivace podle osobního výkonu a kvality
odvedené práce, osobní ohodnocení až do výše 30% mzdy
- příspěvek na stravné, stravování v areálu firmy
- příjemné pracovní prostředí v rekonstruovaných prostorách
- životní pojištění placené zaměstnavatelem
- možnost dalšího osobního rozvoje a vzdělávání
- možnost po tel. domluvě exkurse v areálu firmy a osobní
konzultace s jednatelem společnosti

V případě zájmu kontaktujte prosím personální oddělení:
Veselá Leona, leona.vesela@tirad.cz, tel.: 568 409 211
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Obrázkové okénko - I stromy mají duši
„Na kraji lesa starý strom stojí,
kůru má oprýskanou, sám se bojí.
Snad někdo pomoci mu přijde. Až žluté slunce vyjde, pak kořeny se probudí, když ho z lásky někdo pohladí.“
To jsou slova básně, jimiž žáci 6.
ročníku promlouvají o osudu starého
opuštěného stromu, který se jim stal
výtvarným námětem a inspirací pro
fantazijní hrátky s barvami, slovy i rýmy.
Tentokrát Vás chtějí potěšit Lucie Bártů, Zuzana Mikschová, Nikola
Plachá, Antonín Laudát a Jan Veselý.
Obrázky i básničky jejich spolužáků
můžete zhlédnout v září v Městské
knihovně v Dačicích.
Přejeme Vám co nejpříjemnější
konec léta a alespoň jedno tiché rozjímání při pohledu do koruny stromu.
Zkuste mu naslouchat, třeba právě on
Vám začne vyprávět svůj příběh J ...
„U cesty stojí starý strom, vedle něj udeřil blesk a zazněl hrom. Mráčky se pak rozplynuly, lesníci se shromáždili, malé stromky zasadili a samoty ho tím zbavili.“
Mgr. Romana Bachelová, ZŠ Komenského

Informace o zahájení školního roku
2008/2009 na ZUŠ Dačice
Ve dnech od 1. 9. 2008 do 12. 9. 2008 přijímáme žáky
1. a 2. tříd ZŠ ke studiu do přípravné hudební a výtvarné
výchovy. Bližší informace: Eva Nováková, tel. 384 420
276, 606 630 384, 724 214 990
Hudební obor:
individuální výuka: domluva rozvrhů v týdnu od 1. 9. do
5. 9. 2008; zahájení výuky od 8. 9. 2008
kolektivní výuka: hudební nauky – zahájení výuky od
15. 9. 2008; MDO – první zkouška 5. 9. 2008 od 17 h.
Výtvarný obor: domluva rozvrhů v týdnu od 1. 9. do
12. 9. 2008; zahájení výuky od 15. 9. 2008
Informace o pěveckém sboru:
Zápis do pěveckého sboru Pramínek pro chlapce a děvčata
od 5 let:
od pondělí 1. 9. do čtvrtka 11. 9. 2008 15.00 – 17.00 h.
Pramínek - první zkouška čtvrtek 11. 9. 13.30 – 14.15 h
Červánek - první zkouška čtvrtek 4. 9. 14.30 – 16.00 h
Eva Nováková, ZUŠ Dačice
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Mám návrh: co kdybychom ji prostě jen nenechali
rozrůst? Když se někde objeví, hned ji zlikvidovat! Asi to
bude muset být opakovaně, ale určitě je lepší „bojovat“
s pěti rostlinami než s několik metrů širokým i dlouhým
pásem porostu. To se samozřejmě netýká jen křídlatky,
ale například i netýkavky, třtiny křovištní a obyčejné kopřivy a kerblíku. Větší problém vidím v rozšiřování kopřiv a kerblíku. Ty nás jednou „sežerou“.
Já sama už od dětství koukám na krásné rostliny křídlatky u nás na zahradě. Ale pozor – nesmí se jí dát prostor, krásně se šíří oddenky.
Hezký zbytek léta Vám přeje
Milena Kráľová, ZO ČSOP „Vysočina“

VÝVOJOVÝ INŽENÝR
Elektrohydraulického řízení
Termín nástupu: ihned

Požadujeme:
•
VŠ vzdělání strojírenského směru
•
Znalost 3D CAD systémů výhodou
•
Základní znalosti z oblasti konstrukce, technologie a
materiálů; znalost anglického jazyka na komunikativní
úrovni, NJ výhodou
Náplň práce:
•
Tvorba 3D modelů, výkresové dokumentace
•
Samostatné technické analýzy týkající se konstrukčních
a procesních změn
•
Důsledné plnění časového plánu svěřeného úkolu
•
Zpracování dokumentace dle požadavků zákazníka
•
Iniciativní přístup k plnění vývojových úkolů
•
Komunikace a spolupráce se členy mezinárodního týmu v rámci celého koncernu
•
Spolupráce s externími subjekty – dodavatelé, externí
laboratoře, atd.
•
Schopnost analýzy výsledků testování a jejich zpětná
implementace do vývoje
Nabízíme:
•
Zázemí silné nadnárodní společnosti
•
Jazykové a odborné kurzy, časová podpora ze strany
zaměstnavatele
•
Příspěvek na stravování a penzijní připojištění
•
Dovolená navíc; zahraniční stáže
•
Odpovídající finanční ohodnocení
Zašlete prosím váš strukturovaný životopis v češtině a v angličtině
na níže uvedenou emailovou adresu, připojte motivační dopis.
Vaše materiály pečlivě prostudujeme a budeme vás dále
kontaktovat.
Tel. +420 384 456 171 – Bc. Aleš Čech
Email. adresa: ales.cech@trw.com
TRW-DAS, a.s., Strojírenská 160, 380 17 Dačice III

Invazní rostliny

Pojďte si s námi zacvičit

Zaslechla jsem někdy minulý měsíc v televizi i v rozhlasu několikrát zprávu o tom, jak někde na severní Moravě budou bojovat s přemnoženou invazní rostlinou – křídlatkou. Co jen to bude práce a peněz na tento boj vynaložených!

Oddíl SPV při TJ Centropen Dačice i po prázdninách
pokračuje ve svých pravidelných cvičeních. Tato cvičení
jsou určena pro všechny zájemce o pohyb. Věk ani váha
nerozhoduje, vítán je každý zájemce, který se nebojí pohybu a námahy.
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Jak cvičíme:
Ø Aerobik: pondělí a středa - v hale - 20:00 - 21:00 h zahájení 15. 9. 2008.
Ø Cvičení mužů a žen: pondělí - v sokolovně - 20:00 21:00 h - zahájení 15. 9. 2008.
Ø Zdravotní cvičení žen: úterý a čtvrtek - v sokolovně 19:30 - 20:15 h - zahájení 1. 9. 2008.
Jste srdečně vítáni.
Výbor Sportu pro všechny

Zprávičky z DPS
Dne 17. 8. obyvatelé Dačic a pečovatelského domu podnikli
poutní výlet do Obořiště
- Proseč. K poslechu
i tanci hrála známá kapela Božejáci. Počasí
nám přálo, a tak zábava trvala až do večerních hodin.
Doufáme, že za rok si tuto pouť zase zopakujeme.
Marie Cimbůrková, vedoucí PS

Dopravní značka – Zimní výbava
Ve skupině dopravních značek, které
zvídavý řidič najde ve vyhlášce č. 30/2001
Sb., přibyla nová dvojice. S účinností od 1. 7.
2008 tak platí značka, která pokud bude na
určitém úseku umístěna, přikazuje řidičům všech osobních
automobilů, autobusů a nákladních automobilů do 3,5 t
nejvyšší přípustné hmotnosti, v období od 1. 11. do 30. 4.
používání zimních pneumatik (označení M+S) nebo pneumatik se sněhovými řetězy. Pneumatiky pak musí mít
hloubku dezénu min. 4 mm.
Předpis tak v daném případě zpřísňuje požadavek na
min. výšku hlavní dezénové drážky, která je jinak u těchto
vozidel stanovena na 1,6 mm. U motorových vozidel nad
3,5 t je stanoven požadavek dokonce na 6 mm, ovšem
pouze na všech hnacích kolech. Dopravní značka může
být doplněna dodatkovou tabulkou, která může zpřesňovat
období platnosti či jinak značku doplňovat. Vzhledem
k tomu, že výše uvedená značka je sice svým
způsobem omezující značkou, neplatí zde
známé pravidlo o ukončení omezení na nejbližší křižovatce, ale tato značka je ukončena
jedině značkou zimní výbava − konec.
Při nerespektování hrozí řidiči bloková pokuta ve výši
2000 Kč, ve správním řízení až 2500 Kč. Bodový zápis
zde počítá s 1 bodem.
Mgr. Jaromír Nosek, nosek@autoskolanosek.cz
Autoškola Nosek Telč a Dačice hledá kandidáta
na pozici učitele.
Požadavky:
Ø vzdělání USO technického směru,
Ø ŘO sk. A, B, C, E , praxe v řízení,
Ø osobnostní předpoklady a zájem, věk min 24 let
kontakt : 603 236 669 – Jaromír Nosek,
e-mail: nosek@autoskolanosek.cz
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AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
Furchova 373, 588 56 Telč
Telefon: 567 223 888, mobil 603 236 669,
www.autoskolanosek.cz
•

Oceňování vozidel, dopravní a manipulační techniky

•

Právní servis a poradenství v silniční dopravě

•

Zastupování ve správním řízení při řešení
dopravních přestupků a dopravních nehod při
likvidaci pojistných událostí
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Obrazy Vladimíra Noska
a keramika Stanislavy Krnínské
Nová zářijová výstava v muzeu
V sobotu 6. září bude v 16 hodin zahájena v dačickém muzeu a galerii výstava jindřichohradeckých výtvarníků: Vladimíra Noska a Stanislavy Krnínské.
Vladimír Nosek žije a pracuje
v Jindřichově Hradci a výtvarnému
umění se věnuje od počátku osmdesátých let minulého století. Převážnou
část jeho tvorby tvořily návrhy a
výroba loutek – marionet. V posledních letech se Vladimír Nosek věnuje
především olejomalbě, drobným kresbám a kolážím.
Významným prvkem starších olejomaleb, které
většinou zachycují imaginární zákoutí a zátiší, je prolínání
světla a stínu, fotografická přesnost a barevná střídmost.
Většina novějších prací má spíše abstraktní náplň, ale realistické zpracování bez výrazných barevných efektů.
Vzdáleně tak připomíná avantgardu poloviny 20. století.
Další část námětového rozsahu jeho tvorby doplňují portréty.
Pro jeho koláže je charakteristické hledání ideálních
tvarů, prolínání barev a materiálů, využívání fragmentů
lidského těla, jejich opakování a skládání do nových celků. Vladimír Nosek se v posledních letech zúčastnil celé
řady samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí.
Stanislava Krnínská, také z Jindřichova Hradce, se
představí tvorbou v oboru keramiky. Keramiku zároveň
vystaví i host výstavy, kterým je žákyně Barbora Novotná.
Vernisáž výstavy bude provázena vystoupením
souboru X-TET z Jindřichova Hradce. Výstava bude
otevřena do 1. října 2008 denně kromě pondělí 9 - 12,
13 - 16 hod.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Ottovo nakladatelství hledá rozvozce hnih s vlastním
osobním automobilem. Vhodné i pro aktivní důchodce.
Měsíční příjem 20 - 30 tis. Kč. Čistý trestní rejstřík
podmínkou. Zkušenosti vítány.
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základní informace o práci s počítačem a Internetem, seznámit se se základními programy.
Tím, že jsou školení určena výhradně začátečníkům,
mohou být zajímavá především pro mladé, kteří se s počítači z jakýchkoli důvodů zatím téměř neseznámili, pro lidi, kteří tyto informace potřebují nově nebo pro starší občany, kteří s nimi chtějí nebo potřebují pracovat. Školení
probíhá v odpoledních hodinách v úterý, což je jediný
den, kdy je knihovna zavřená pro veřejnost a počítače jsou
k dispozici. Učíme se na 4 počítačích v dětském oddělení
knihovny, čímž je omezen i počet účastníků. Cena za tříhodinovou lekci, tzn. úterý 14 - 17 hodin, je 99,- Kč.
Knihovna nabízí nové služby pro nevidomé a zdravotně postižené
Řada českých, především větších, knihoven nabízí
vedle běžných služeb i služby pro handicapované občany.
Vedle speciálního počítače jsou to především zvukové
knihy. Převážná část uživatelů těchto služeb v ostatních
knihovnách jsou lidé, kteří přišli o zrak v pozdějším věku
nebo se jim hodně zrak zhoršil a naučit se číst plynule
a dostatečně rychle Braillovo písmo jim zpravidla působí
problémy. Pro mnohé z nich je zvuková kniha jedním
z prvních krůčků k znovunalezení vnitřní rovnováhy
a vítaným prostředkem k vyplnění volného času. Z pozice
těchto lidí má zvuková kniha téměř nenahraditelnou terapeutickou a rehabilitační hodnotu. Zvukovým knihám dávají přednost i nevidomí, kteří Braillovo písmo bezpečně
ovládají. Je tomu tak proto, že tento způsob četby je mnohem rychlejší, pohodlnější a kazety nebo CD disky zaberou mnohem méně místa než objemné svazky ve slepeckém písmu.
Zvukové knihy jsou načtené známými herci a osobnostmi a dnes je těchto titulů již hodně. Největším distributorem a půjčovatelem těchto zvukových knih je Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze, od
níž by si i naše knihovna půjčovala soubory zvukových
knih na CD pro naše uživatele. Pokud bude tyto řádky číst
někdo takto handicapovaný, kdo nemá možnost návštěvy
naší knihovny, dodáme mu všechny informace, aby si
mohl nechat zasílat zvukové knihy přímo domů. Namluvené knihy, dnes již převážně na CD, budeme mít zapůjčené pro naše uživatele ještě z Městské knihovny v Jihlavě, takže nabídka bude, věřím, dostatečná.

Základy práce s počítačem

Co je tedy potřeba, aby si nevidomý nebo zdravotně
postižený mohl půjčovat v naší knihovně zvukové knihy?
• Vyplnit přihlášku, kterou obdrží v knihovně, případně si ji může stáhnout a vyplnit z webu knihovny
www.mkdac.cz
• Tuto přihlášku si nechat potvrdit lékařem, případně
se prokázat průkazem ZTP nebo SONS

Základy práce s počítačem v knihovně
probíhají od roku 2005 a jsou určeny VÝHRADNĚ ZAČÁTEČNÍKŮM! Do konce roku nabízíme
z těchto termínů: 16. 9., 21. 10. nebo 18. 11. Školení probíhá vždy v úterý odpoledne od 14 do 17 hodin. Školení
se přizpůsobuje požadavkům účastníků. Cílem je získat

Co následuje potom?
• Služba je bezplatná
• Zájemce si může vybírat ze souborů zvukových knih
v knihovně. Tyto soubory se budou pravidelně obměňovat a každý v nich určitě najde něco, co ho potěší,

Kontakt: 724 285 477

Městská knihovna Dačice
informuje
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poučí nebo pobaví. Výběr je opravdu rozsáhlý – od
knih Vlasty Javořické, přes klasiku, po současné autory, detektivky, humoristické romány nebo dobrodružnou literaturu.
• Výpůjční doba je měsíc, lze ji prodloužit.
• Zvukové knihy může pro handicapovaného vyzvedávat v knihovně i pověřená osoba, což u ostatních čtenářů není možné. Každý čtenář má mít svoji vlastní
průkazku a chodit pokud možno osobně.
• Takže pokud znáte někoho takto postiženého, neváhejte a informujte ho o této možnosti. Nejen, že ho
potěšíte, ale hlavně mu pomůžete. Všechny informace najdete v knihovně, na webu knihovny, v médiích,
na informačním středisku, na sociálním odboru městského úřadu a u očního lékaře.
Informace o knížkách doplněné náhledy obálek
Na úvodní stránce webu městské knihovny
www. mkdac.cz jsou informace o nových knihách nakupovaných pro čtenáře. Zvídavý návštěvník těchto informací si již možná všiml, že pokud si
prohlédne některý nový záznam o knížce,
zjistí
vedle klasických informací, kdo knihu napsal, jak se
jmenuje, kdy vyšla a o čem pojednává i to, že si může
prohlédnout náhled obálky knížky. Tyto náhledy obálek
poskytují některá česká internetová knihkupectví zdarma
a možnost jejich umisťování do katalogizačních záznamů
je výsledkem dohody mezi Svazem českých knihkupců a
nakladatelů a Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
Myslím si, že možnost prohlédnout si obálku knížky i
na jejím záznamu v katalogu příjemně rozšiřuje informaci
o knížce a uděláme si o ní lepší představu. Stránky nabízejí i řadu dalších služeb a potěší nás, když po jejich návštěvě a vyzkoušení dalších možností nám třeba napíšete,
s čím jste byli na stránkách spokojeni a naopak, co Vám
na nich chybí nebo co se Vám na nich nelíbí.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Kadeřnictví
Göthova 66, Dačice
(pod mototechnou v prostorách kadeřnictví Lenky)

pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h (bez objednání)
sobota (dle dohody)

tel.: 776 684 988
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Poradna přírodní medicíny
Klasická homeopatie pro děti i dospělé.
Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.
Poradenství v oblasti výživy
a zdravého životního stylu

Blanka Zuzánková - tel.: 724 914 079

Šéfdirigent Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice
Představujeme šéfdirigenta Jana
Talicha, pod jehož vedením se v Dačicích uskuteční koncert k 825. výročí založení města:
Jan Talich (*1967) vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval
AMU. Stipendium na další studium
obdržel nejprve v USA u Shmuela
Ashkenasiho a poté na anglické
Guildhall School of Music u Yfraha
Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní
houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu, čímž odstartoval svoji mezinárodní sólovou dráhu. Jako sólista vystoupil Jan Talich s orchestry po celé Evropě. Jeho diskografie zahrnuje několik CD s koncerty českých i světových autorů. Jan Talich hraje na housle A. Stradivarius
z roku 1729. Pravidelně vyučuje na kurzech doma i v zahraničí. V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí.
V roce 1992 založil Talichův komorní orchestr, jehož
je uměleckým ředitelem a dirigentem. Pod jeho vedením
orchestr nahrál četné CD. Jan Talich byl též zakládajícím
členem Kubelíkova tria, s nímž vystupoval po celé Evropě
a nahrál klavírní tria Dvořáka, Smetany, Suka a Nováka.
V roce 1997 z tria odešel na místo prvního houslisty Talichova kvarteta, které patří mezi přední světová tělesa
v tomto oboru. S tímto kvartetem již vystoupil na mnoha
podiích po celém světě a dočkal se skvělé kritiky. Mezi jeho nahrávky patří většina známých českých kvartet i komplet všech smyčcových kvartet od Mendelssohna. Mnoho
jeho CD bylo oceněno vydavatelskými časopisy Gramophone, Strad, Diapasson a Radio Bayern.
Od září 2008 je Jan Talich šéfdirigentem Jihočeské
komorní filharmonie České Budějovice.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS

Kadeřnictví Lucie Havlíková
Na Nivách, Dačice
změna pracovní doby:
pondělí a úterý 10:00 - 17:00 h
(bez objednání)
ostatní dny dle telefonické dohody
tel.: 728 772 300

MěKS

MMaG

KINO
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5. 9., 6. 9., 7. 9. v 19:30 h
U MĚ DOBRÝ
Film ČR, širokoúhlý
Vstupné 70 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

12. 9. v 17:00 h a 19:30 h, 13. 9. v 17:00 h
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Pohádka ČR
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 65 Kč

19. 9., 20. 9., 21. 9. v 19:30 h
WANTED
Film USA, širokoúhlý, s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

26. 9. a 27. 9. v 19:30 h, 28. 9. v 17:00 h
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIÁN
Film VB/USA, širokoúhlý
Vstupné 65 Kč

Vladimír Nosek – obrazy
Stanislava Krnínská – keramika
Slavnostní zahájení v sobotu 6. září 2008 v 16:00 h
Zahraje soubor X-TET z J. Hradce
Otevřeno do 1. 10. denně kromě pondělí 9-12, 13-16 h
2. září v 18:00 h
MUSICA DOLCE VITA
poetické zastavení
Vstupné: 100 Kč,
děti a důchodci 50 Kč
Koncertní sál ZUŠ Dačice

13. a 14. září 2008, 9-12, 13-16 hod.
Dny evropského kulturního dědictví
Volný vstup do expozic a na výstavu

12. září ve 20:00 h
ARIVA - taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Hlavní sál MěKS

22. září v 18:00 h
SPIRIT of AFRIKA
taneční skupina IYASA ze Zimbabwe
Vstupné: v předprodeji 40 Kč, na místě 70 Kč
Hlavní sál MěKS Dačice

17. září v 19:30 h
RŮŽE Z ARGENTINY
česká opereta
Vstupné: v předprodeji 100 Kč,
na místě 130 Kč
Hlavní sál MěKS
27. září ve 20:00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA
Vstupné 60 Kč
Hlavní sál MěKS

Ohlédnutí za festivalem „Za Dačickou kostku cukru“ 2008
Tradiční hudebně divadelní festival se uskutečnil 4. až
20. července. Letošní celková návštěva se vyšplhala nakonec k číslu 993 platících diváků a to je číslo příjemné.
Přišlo jich téměř o třetinu více než vloni a to nám letos
ještě počasí opravdu nepřálo.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na festivalu podíleli: manželům Bisovým ze Státního zámku Dačice, Městu
Dačice, „děvčatům“ z městské knihovny a muzea, sponzorům, mým obětavým spolupracovníkům, technikům, členům DS Tyl a zvláště divákům, kteří nám projevovali svojí přízeň.
Skončil jedenáctý ročník, ať žije číslo 12.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS

