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Zdarma do každé rodiny
Červenec 2008

Marta Pokorná nejstarší občankou
České republiky

a organizaci provozu MŠ v období letních prázdnin
• schválila uzavření smlouvy o dílo na opravu komunikací na Peráčku s firmou COLAS CZ, a. s. Praha za
nabídkovou cenu Kč 2.850.816,-- včetně DPH a 7 %
rozpočtové rezervy
• schválila výměnu bytů v domě č. p. 175/I v Bratrské
ulici, a to byt č. 7 o velikosti 1+0 za byt č. 25 o velikosti 2+1
• zřídila ko misi státní památkové péče v tomto složení:
PhDr. J. Bisová - radní, N. Mastná - vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu, Ing. H. Novotná - Národní památkový ústav, V. Lo jka - úsek památkové péče
odboru kultury a cestovního ruchu, Ing. Z. Hrbková odbor kultury a cestovního ruchu
• schválila účast města v projektu Zrcadlo vašeho kraje,
který připravuje Jindřichohradecká televize, s. r. o.,
a jehož předmětem je mj. pravidelné vysílání pořadu
o městě Dačice
• neschválila akceptovat nabídku firmy Internet Trading s. r. o. Brno na umístění propagace města na webové stránky www.jizdnirady.idnes.cz
• vydala souhlas s podnájmem nebytových prostor
o celkové ploše 31 m2 v přízemí budovy čp. 58 na Palackého náměstí na dobu určitou od 1. 7. 2009 do
30. 4. 2011 za účelem společného provozování kadeřnictví
• schválila uzavření dodatku č. 6 k nájemn í smlouvě
uzavřené 1. 9. 1994 s Gymnáziem Dačice, který m se
od 1. 7. 2008 změní doba nájmu na dobu neurčitou
a od 1. 1. 2009 se dle upravených výměr pronajatých
prostor změní výše nájemného na roční částku ve výši
Kč 316.096,-- s tím, že nájemné bude s platností od
1. 1. 2010 každý rok valorizováno

Paní Marta Pokorná oslavila v úterý 8. července své
108. narozeniny v Domově pro seniory v Budíškovicích.
Stala se tak nejdéle žijící občankou nejen města Dačic,
ale i České republiky. K narozeninám jí přišlo popřát
mnoho gratulantů. Nechyběli ani její dva kluci, jak je paní Pokorná nazývá, Břetislav (88) a Jiří (85). Ale to známe nakonec všichni, kdo jsme senioři – naše děti pro nás
zůstávají dětmi, ať mají jakýkoliv věk.
Paní Marta Pokorná prožila bohatý život, který jí připravil jak hezké, tak i osudové roky. Mezi ty smutné patřily roky 1949 - 1960. V těchto letech byli vězněni její
nejbližší - man žel i synové.
V současné době žije v Domově pro seniory v Budíškovicích, kde našla péči a laskavost těch, kteří pomáhají
našim dříve narozeným občanům. Přestože každý pozdější věk přináší své problémy, paní Marta Pokorná nešetří
úsměvem. A ne jinak tomu bylo i při oslavě jejích 108.
narozenin. Nezapo mněla na svůj celoživotní obdiv k automobilů m ani na koupání v přírodě, které si dopřávala
velmi dlouho. Paní Marta věří tomu, že právě díky vodě
se dožila vysokého věku.
Její dlouhý život by jistě vydal na samostatnou knihu, těžko ho lze směstnat do několika řádků. Rád bych
popřál další klidný čas života nejen paní Martě Pokorné,
ale také všem jejím nejbližším.
Rudolf Hájek, starosta

RADA MĚSTA
na s vé 42. schůzi konané 25. 6. 2008 mimo jiné
• schválila ro zpočtové opatření č. 10/2008 v těchto objemech: příjmy 1.159,99 tis. Kč, výdaje 1.159,99 tis.
Kč
• schválila zadání přezkoumání hospodaření města za
rok 2008 auditorovi nebo auditorské společnosti
• vzala na vědomí stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání v MŠ Dačice na školní rok 2008/ 2009

na s vé 43. schůzi konané 7. 7. 2008 mimo jiné
• schválila ro zpočtové opatření č. 11/2008 v těchto objemech: příjmy 1.060,34 tis. Kč, výdaje 1.763,34 tis.
Kč, schodek rozpočtu 703,00 tis. Kč
• nesouhlasila s návrhem PP Hospitals s. r. o. z 30. 6.
2008 na řešení smluvních vztahů a setrvala na podmínkách uvedených v návrhu Dohody o ukončení
smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých a o narovnání vzájemných vztahů z 6. 6. 2008
• schválila provést poptávkové řízení na provozování
pečovatelské služby v Dačicích a místních částech
u Oblastní charity Jihlava, u obecně prospěšné společnosti LEDAX Č. Budějovice a u Domácí zdravotní
péče Dačice
• schválila uzavření dodatku č. 7, kterým se doplňuje
vodohospodářský majetek pronajatý městem Dačice
do správy VaK JČ, a. s., o nově zřízené části kanalizace
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí grantu od
Jihočeského kraje
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Investiční akce v Dačicích v roce 2008
Investiční výdaje zařazené na letošní rok do rozpočtu
schválilo svým usnesením zastupitelstvo města. Některé
z nich již byly dokončeny, některé se právě realizují
a část jich bude teprve zahájena.
Stavby již dokončené jsou: oprava chodníku v Borku podél silnice II/151. V roce 2007 byly vyměněny
oboustranně obrubníky a na letošní rok byla plánovaná
oprava vlastního tělesa chodníku z nové zámkové dlažby
v rozsahu cca 463 m2 . TS Dačice s. r. o. realizovaly akci
dle smlouvy o dílo za 347.745,- Kč. By la dokončena
rekonstrukce bývalé školy v M. Pěčíně, která bude sloužit pro potřeby občanské komise, knihovny a SDH. Náklady v letošním roce činily cca 350 tis. Kč. Práce provedly TS Dačice. Byl ro zšířen počet skateboardových
prvků na hřišti Za Lávkami. Jedná se o doplnění atrakcí o
zábradlí, dva kusy monolitických bloků na přeskakování
a kolostav. Technické služby instalovaly nové ozvučení
sportovního stadionu. Počátkem roku byla vybudována
nová kanalizace v ulici U Stadionu v hodnotě 374,5 t is.
Kč. Jedná se o zřízení kanalizačního řadu pro umožnění
napojení nemovitostí stojících na pravé straně v Tyršově
ulici s měrem na Kostelní Vydří. Oprava sdruženého objektu na rybníku
Toužín byla dokončena v měsíci
červenci. Na opravu poskytl Jihočeský kraj grant
ve výši 364 t is.
Kč. Ve výběrovém řízení uspěla
firma A GROSTA VING, spol. s r. o. za cenu 1.203.848,Kč. Součástí této akce bude i vybudování nouzového
bezpečnostního přelivu. Radniční věž získala nové radiem řízené hodiny, které nahradily původní mechanický
stroj ze sedmdesátých let minulého století.
Ze staveb probíhajících je nejrozsáhlejší rekonstrukce lávky
přes řeku Dyji u Homolkova mlýna. Na
tuto akci se podařilo
získat dotaci ze státního rozpočtu ve výši
4,8 mil. Kč. Ve veřejné soutěži na dodavatele stavebních prací uspěla firma
Stavby silnic a železn ic, a. s. s nabídkovou cenou ve výši
7.447.859,69 Kč. Do současné doby byly odstraněny
staré lávky, sanovány nosné pilíře a pro založení části
lávky přes jez navrtány piloty. Od poloviny července již
probíhá montáž lávky. Již dnes je vidět její třímetrová
šířka a barevné provedení lepených dřevěných profilů.
Práce budou dokončeny do konce srpna letošního roku.
Další významnou akcí je plynofikace bytových domů č.p.
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189, 190 a 200 v ulici Ko menského a Sokolské. Zakázku
provádí firma HRON Dačice s. r. o. za cenu 3.436.819,Kč. Práce budou ukončeny v měsíci srpnu. V Prostředním Vydří se provádí oprava rybníka Návesní dolní.
Jedná se o vyzdění opevňovací kamenné zdi podél silnice, opravu hráze, opravu vývařiště pod výpustí a výměnu
požeráku. Ve výběrovém řízení uspěla firma ZZN Pelhřimov a. s. s termínem provedení prací do 31. 8. 2008.
Technické služby dláždí chodník přiléhající k telčské silnici ve Velkém Pěčíně.
V letošním roce budou zahájeny i další akce, u kterých probíhá jejich příprava. Například: oprava komunikací na Peráčku (ulice Strachovského a Červenkova),
termín realizace do konce října tohoto roku, oprava chodníku a veřejného osvětlení v Tyršově ulici (od Náměstí
Republiky po Husovu ulici) a další.
Neméně důležitá je i projekční příprava pro budoucí
akce města. Z nich bych jmenoval především rozšíření
parkovacích stání v ulici Dlouhá a Máchova, základní a
technická infrastruktura pro nové sídliště v lokalitě za
zemědělskou školu, nové kanalizace a vodovodní řady.
Dobrou zprávou je i zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Kapetovy ulice, na kterém se
podílíme společně s Jihočeským krajem. Ten také zpracovává projekt na rekonstrukci mostu přes Vápovku
v Dačicích směrem k TRW, jehož součástí bude i nový
chodník od Kapetovy ulice k ulici Strojírenská.

Město Dačice získalo podporu z EU
Na jaře letošního roku byla vyhlášena 2. výzva pro
podání žádostí o dotace do regionálního operačního programu, kde se mohli žadatelé ucházet se svými projekty
o podporu z finančních prostředků EU. Město Dačice přihlásilo do této výzvy tři projekty: přístavbu základní školy v ulici Ko menského, rekonstrukci komunikací na Červeném vrchu 1. etapa a rekonstrukci městské sportovní
haly. V rámci území NUTS II Jihozápad byly 27. června
vyhodnoceny projekty podané v Jihočeském a Západočeském kraji. Ve velké konkurenci se podařilo městu Dačice získat podporu pro dva projekty, a to rekonstrukci
komunikací na Červeném vrchu 1. etapa a rekonstrukci
městské sportovní haly.
Náze v akce

Rekonstrukce
místních
komunikací
Červený vrch
Rekonstrukce
sportovní haly

Celkové
pře dpokládané
náklady
(v tis. Kč)
20 730
vč. DPH

Pře dpokládaná
dotace
(max.,
v tis. Kč)
17 870
(92,5% uzn.
nákl.)

Pře dpokládané vlastní z droje
(min.,
v tis. Kč)
2 860

26 018
bez DPH

24 066
(92,5% uzn.
nákl.)

1 952

Pavel Habr, místostarosta

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 07/2008. 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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Vítání občánků
Dne 14. 6. 2008 přivítal místostarosta Pavel Habr v obřadní síni za spoluúčinkování dětí z MŠ Za Lávkami tyto
nové občánky: Jana Křížka, Ninu Zajícovou, Tomáše Svobodu, Jakuba Šmelka, Terezu Novákovou a Ondřeje Navrátila.

Malebně položená obec v údolí po obou stranách řeky
Moravské Dyje a historická zmínka z roku 1278 - to je
Velký Pěčín. V současnosti místní část Dačic se sto čtyřiceti třemi obyvateli. Za dobu trvání obce mělo a má mnoho
obyvatel své rodiště právě zde. Uspořádat shromáždění rodáků bylo jen otázkou času. Tohoto nelehkého úkolu se
ujal rodák a občan Velkého Pěčína Luboš Navrátil spolu
s dalšími obyvateli obce. Zorganizovat setkání je náročné z
mnoha důvodů, a proto patří velké poděkování všem, kteří
se podíleli na zdárném průběhu prvního srazu. Uskutečnil
se 5. července ve Velkém Pěčíně za účasti více jak devadesáti rodáků. Byl připraven program, který přispěl k příjemné pohodě celého odpoledne. Všechny přítomné velmi
zaujala také pozoruhodná výstava fotografií a dokumentů z
novodobější historie obce, která nám opět připomněla, jak
rychle ubíhá náš vyměřený čas. Vzpo mínky a možnost setkat se s dávnými přáteli je zážitek, který zůstane dlouho v
srdcích všech, kteří se posezení ve Velkém Pěčíně zúčastnili.
Za pozvání od organizátorů a za možnost zúčastnit se
tohoto setkání děkuji nejen svým jménem, ale i jménem vedení Města Dačice, které si velmi váží každé činnosti ve
prospěch obce a jejích občanů.
Rudolf Hájek, starosta

MěKS Dačice
***
zahájí v měsíci září
KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

***
potřebuje větší počet chlapců
pro plánované zahájení
TANEČNÍHO KURZU PRO
ZAČÁTEČNÍKY
Zájemci se mohou hlásit
v kanceláři MěKS, Palackého nám. 4/I,
380 01 DAČICE
tel/fax: 384 401 278 - 9
e-mail: meks@dacice.cz
Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. srpna 2008

Dačice slaví 825 let první písemné zprávy
(pokračování)
1623 Dačice koupil Lev Burian Berka z Dubé a Lipého
1644 Dačice v rukou Fürstenberků
1645 Švédové vydrancovali město, úpadek města po třicetileté válce
1660 - 1664 První barokní stavba ve městě – františkánský
klášter zalo žený primátorem města a bohatým soukeníkem
Matějem Jiřím Kapetou
1672 - 1677 Postaven raně barokní klášterní kostel sv.
Antonína Paduánského
1680 Dačice zachvátila velká mo rová epidemie
1690 Rozsáhlý požár způsobil spolu s následujícími požáry
v 18. století zkázu renesanční a barokní podoby města
1714 - 1728 Dačice v držení Václava Vojtěcha z Vrbna
a Bruntálu
1728 Hrabě z Vrbna prodal město a panství c. k. radovi
a velvyslanci v Petrohradě hraběti Jindřichu Karlovi z
Osteinu

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 07/2008

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 4

1921 Město Dačice oficiálně převzalo vedení akce na vystavění okresní nemocnice
1923 V Dačicích postavena Sokolovna a Dělnický dům
1932 Otevření nové budovy Okresního úřadu v Dačicích
1935 Na Palackého náměstí odhalen pomník obětem první
světové války
1938 Okresní zastupitelstvo v Dačicích schválilo na návrh
Jana Vokáče stavbu okresní nemocnice v Dačicích
9. 10. 1938 V důsledku mnichovského diktátu z 29. 9. 1938
byl německou správou obsazen celý soudní okres Slavonice
15. 3. 1939 Okupace zbytku ČSR, v Dačicích se objevili
Němci kolem šesté hodiny ranní
1775 - 1788 Nákladem dačického děkana Jana Neulingera
a majitele panství hraběte Osteina postaven farní kostel sv.
Vavřince (na místě původního románského a gotického kostela)

Pokračování příště.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG
Barokní sál Staré tvrze
(areál firmy Pokorný v Dačicích)

1809 Město mění naposledy svou vrchnost, dačické panství
dědí člen německé říšské šlechty Bedřich Karel z Dalbergu

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

1821 Vincenc Hlava založil v Dačicích první lesnickou
školu na Moravě

Ročníkové a volné projekty
Institutu Fotografických Studií

1829 V Kostelním Vydří u Dačic byl založen první řepný
cukrovar v našich zemích
1833 Ve městě vznikla první rafinerie cukru na Moravě
1843 V Dačicích vyroben první kostkový cukr na světě. Jeho vynálezce Jakub Kryštof Rad získal privilegium na jeho
výrobu.
1849 Dačice se stávají sídlem politického okresu, zřízen
tzv. podkrajský úřad
1868 Zřízeno Okresní hejtmanství v Dačicích, město zůstává sídlem okresu až do roku 1960 (s výjimkou válečných
let 1940-45, kdy byla sídlem okresu sousední Telč)
1878 Jan Klang založil továrnu na výrobu hospodářských
strojů
1882 Vzniká Dobrovolný sbor hasičů, nejstarší spolek ve
městě fungující nepřetržitě
1884 Založen vzdělávací a ochotnický spolek Tyl, také dodnes fungující
1888 Založeny nadace a fondy na podporu zřízení nemocnice ve městě
1892 Zřízena chlapecká měšťanská škola, nová budova této
školy otevřena r. 1895
1893 Založeno městské muzeum a kn ihovna
1896 Otevření hospodářské školy s českým vyučovacím jazykem

21. 6. - 9. 8. 2008
sobota, neděle 12 - 18 hodin
Vstup volný

Oprava sdruženého objektu na rybníku
v Toužíně
Rybník "Toužínská nádrž" o vodní ploše 16.902 m2 byl
poslední velkou vodou značně zanesen, byla poškozena
hráz a sdružený výpustní objekt. Hráz byla opravena bezprostředně po povodni a zároveň byl vytvořen provizorní
nouzový bezpečnostní přeliv. Na opravu sdruženého objektu požádalo město Jihočeský kraj o poskytnutí grantu, který
byl následně přiznán ve výši 364.070,- Kč. Ve veřejné soutěži na sanaci sdruženého objektu podala společnost Agrostaving s. r. o. Malý Pěčín nejvhodnější nabídku a byla s ní
uzavřena smlouva o dílo. Sdružený betonový objekt byl
stabilizován, z vnější strany kompletně obetonován vodostavebním železobetonem a z vnitřní strany byl chybějící
nebo narušený beton doplněn a v celé ploše opatřen speciálním chemický m potěrem na ochranu konstrukcí. Byla
komp lexně vyměněna konstrukce hradidel. Sanace byla dokončena 27. 6. 2008 v celkové hodnotě díla 885.750,- Kč.
Vladimír Vávrů, vedoucí OSM
V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:

1902 Město se dočkalo železničního spojení, dokončena
trať Telč-Dačice-Slavonice

Změny v živnostenském zákoně

str. 5

Změny v systému povinného ručení

str. 7

1905 Zastupitelstvo města schválilo zřízení dívčí měšťanské školy, výuka zahájena ve školním roce 1907/1908

Vyšel původní díl Vlastivědy moravské!
Dačické barokní dny
Zlatá a stříbrná tečka za školním rokem
2007/2008

str. 8
str. 10

30. 10. 1918 V Dačicích založen Národní výbor a vyhlášena Republika československá

str. 12
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Výměna oken v městských domech
Město Dačice
předkládá veřejnou nabí dku

na prodej volné bytové jednotky
č. 427/6 – byt č. 6 – v budově čp. 427/V
o velikosti 1 + 1
o celkové ploše bytové jednotky 40,00 m2,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 36/2386 na společných částech domu v budově čp. 427/ V v ulici Dlouhá v Dačicích a podílu na pozemku p. č. 2429/145 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 697 m2 , zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na listu vlastnictví č. 2913 jako majetek Města Dačic, tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru.
Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené obálce
zřetelně označené:
„NEOTVÍRAT – prodej neobsazeného bytu
č. 6 v čp. 427/V v Dačicích“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
nejpozději do 4. 8. 2008 do 9,00 hod.
Stanovená kritéria výběru
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny,
která musí být vyšší než cena minimáln í, která je stanovena ve výši 380 000,- Kč a podle způsobu vyrovnání
kupní ceny.
Nabí dka musí obsahovat:
• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis
žadatele (žadatelů), telefon
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru
Jistota na budoucí kupní cenu
Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí kupní cenu ve výši 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. Zájemců m, 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. Doručené obálky s nabídkami budou otevřeny jmenovanou komisí za příto mnosti
žadatelů dne 4. 8. 2008 v 10,00 hod. v jednací místnosti
na MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I.
Informace podá Bytový odbor MěÚ Dačice nebo Odbor
správy majetku MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, tel. č.
384 401 234 nebo 384 401 227. Prohlídku bytu možno
domluvit s vedoucí bytového odboru p. Bénovou, tel.
384 401 234.

V letních měsících letošního roku proběhla výměna
oken v městských bytových domech 189/ V a 190/ V u l. Komenského a 200/ V u l. Sokolská. Vý měnu oken provedla na
základě výběrového řízení firma Jan Bastl, Třebětice 75 za
nabídnutou cenu 1 473 798,- Kč s DPH v termínu od 19. 5.
2008 do 20. 7. 2008. Tato výměna byla rozdělena na tři samostatné úseky podle domů.
Firma odvedla kvalitní práci, termíny byly dodrženy
a věříme, že tato akce přispěje k většímu pohodlí nájemníků.
Martina Bénová, vedoucí bytového odboru

Informace stavebního úřadu
Dne 7. 5. 2008 byl vydán zákon č. 191/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.
68/2007 Sb. Změna se týká § 4 odst. 1, § 103 odst. 1 písm.
d) bod 6, § 107 odst. 3, § 117 odst. 3, § 187 odst. 3 a § 188,
nově § 188a včetně § 189a.
Změna se týká hlavně povolování souboru staveb, povolování oplocení a umisťování staveb v nezastavěném
území včetně platnosti územních plánů.
Podrobnější informace budou poskytnuty na požádání.
Jiří Baštář, vedoucí stavebního úřadu

Prodám levně 4 kusy keramických překladů
z důvodu rekonstrukce. Rozměr 3 m, výška 23 cm.
Mobil: 608 333 246.

Změny v živnostenském zákoně
Dne 1. 7. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 130/2008 Sb.,
kterým byl novelizován zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Oproti předchozí úpravě se zásadně mění místní příslušnost živnostenských úřadů při ohlašování živnosti. Počínaje dnem 1. 7. 2008 mů že podnikatel ohlásit živnost kterému koli obecnímu živnostenskému úřadu na území České
republiky, a to bez ohledu na to, jedná-li se o fyzickou osobu, právnickou osobu, zahraniční fyzickou nebo zahraniční
právnickou osobu. Od 1. 7. 2008 dochází také k rozšíření
míst, jejichž prostřednictvím lze ohlásit živnost a učinit
další podání podle živnostenského zákona. Těmito místy
jsou kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT – Český podací ověřovací informační národní terminál) – notáři,
krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, zastupitelské
úřady, Hospodářská komora České republiky, držitel poštovní licence Česká pošta. Za zprostředkování podání vůči
živnostenskému úřadu vybírá Czech POINT 50,- Kč,
jedná-li se o podání na zastupitelském úřadě vybírá se
150,- Kč. Tyto poplatky jsou příjmem Czech POINTu.
Předmětnou úpravou živnostenského zákona došlo
k nahrazení dosavadního vydání živnostenského listu nebo
koncesní listiny podnikateli vydáním výpisu z živnosten-
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ského rejstříku. Průkazem živnostenského oprávnění je tedy od 1. 7. 2008 výpis ze živnostenského rejstříku.
Úprava ohlašovacích živností nově zavádí jednu „živnost volnou“ s osmdesáti obory, u které není jako podmínka provozování živnosti stanovena odborná způsobilost.
Do jediné živnosti volné jsou zařazovány všechny činnosti,
které jsou živnostmi d le § 2 živnostenského zákona a nejsou vyloučeny § 3 z režimu živnostenského zákona a zároveň nejsou živnostmi řemesl ými, vázanými a koncesovanými. Vý znamná změna je v rozsahu oprávnění k výkonu
živnosti volné, kde je podnikatel oprávněn k výkonu všech
činností uvedených v příloze č. 4 k zákonu bez ohledu na
obor činnosti živnosti volné uvedený v ohlášení živnosti.
Novela živnostenského zákona nově stanovuje, že podnikatel může přerušit provozování živnosti na libovolně
dlouhou dobu tzn. jednorázově jedním oznámením i na dobu delší dvou let. Konkrétní datum ukončení přerušení provozování živnosti podnikatel musí i nadále uvádět v oznámení živnostenskému úřadu.
Novelou byla zrušena povinnost dokládat k žádosti o
zrušení živnostenského oprávnění v zákonem stanovených
případech souhlas správce daně. V zákoně č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků tato povinnost souhlasu správce
daně zůstává, dokladování živnostenský úřad již nevyžaduje.
Další změnou je například zrušení provozování živnosti průmyslovým způsobem, změna odborné způsobilosti
u řemeslných živností.
Vypouští se povinnost podnikatele mít v provozovně
pro účely kontroly průkaz živnostenského oprávnění. Jakýkoli kontrolní orgán si existenci živnostenského oprávnění
mů že ověřit, neboť údaje jsou, kromě pokut a rodných čísel, veřejně přístupné v RŽP. Do živnostenského rejstříku
se nebudou zapisovat od 1. 7. 2008 mobilní provozovny
a automaty.
Novelou živnostenského zákona bylo změněno ustanovení do funkce odpovědného zástupce. Nikdo nemůže být
ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než
čtyři podnikatele (původně bylo pro více než dva podnikatele).
Nová právní úprava ruší povinnost podnikatele oznamovat živnostenskému úřadu změnu údajů, pokud již byly
tyto změny zapsány v obchodním rejstříku. Pokud živnostenský úřad obdrží usnesení z obchodního rejstříku, kde
jsou zapsány změny, zap íše tento údaj do živnostenského
rejstříku. Výp is v tomto případě nebude vydán, neboť se
nejedná o změnu ohlášenou podnikatelem. Podnikatel má
však mo žnost o výpis požádat, tento mu bude zpoplatněn
dle zákona o správních poplatcích (20,- Kč za stránku).
V souvislosti se změnou živnostenského zákona byl
změněn i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Výše správního poplatku se bude při ohlášení živnosti či
podání žádosti o koncesi odvíjet od skutečnosti, zda podatel je již zaevidován v živnostenském rejstříku či niko li.
Správní poplatek za ohlášení živnosti podatele, který nemá
platná živnostenská oprávnění (není zapsán v živnostenském rejstříku) je 1.000,- Kč a podatele, který je v živnostenském rejstříku zapsán (má platná živnostenská oprávnění) je 500,- Kč. Poplatek se platí vždy jednou, bez ohle-
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du na to, kolik živností podnikatel ohlašuje. Za provedenou
změnu v živnostenském rejstříku na základě oznámení
podnikatele a následné vydání výpisu ze živnostenského
rejstříku je správní poplatek ve výši 100,- Kč.
Úplné znění živnostenského zákona: www.mpo.cz →
Jednotný registrační formulář → Živnostenské podnikání
→ Živnostenský zákon.
Jana Klimešová, odbor obecní živnostenský úřad

Vojenská zdravotní pojišťovna
nabízíme zdravotní pojištění u jedné
z největších zaměstnaneckých
zdravotních pojišťoven
- komplexní služby všem našim pojištěncům
- příspěvek až 43 000 Kč vzorové rodině s dětmi
- balíček výhod pro studenty
- přispíváme na nejrůznější očkování
- NOVINKA - pro každého nového pojištěnce 1000 Kč na
preventivní zdravotní péči a ochranné pomůcky pro sport
Bližší informace o pojištění u VoZP ČR posky tneme na tel.
387 783 110, najdete je též na www.v ozp.cz včetně tiskopisu přihlášky.
Kontaktní adresa: Vojenská zdrav otní pojišťov na ČR, Česká 24,
České Budějov ice, 370 04, e-mail: pob-cbu@v ozp.cz
Hledáme smluv ní pracov níky – vhodné i pro studenty a ženy
v domácnosti

Informace pro vydávání průkazů
profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ)
po 1. 7. 2008
Podle přechodného ustanovení obsaženého v části první, čl. II. v bodu 1 zákona č. 374/2007 Sb., se PPZŘ vydá
řidiči, který je držitelem platného os vědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydaného podle části páté zákona
247/2000 Sb., ve znění p latném před 1. 4. 2008. Os vědčení
musí být platné v den podání žádosti! Žádost o vydání
PPZŘ mů že řidič podat u příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností od 1. 4. 2008 do 1. 10. 2008, pokud platnost osvědčení neskončí dříve. V pří padě podání
žádosti po 1. 10. 2008 nelze PPZŘ podle uvedeného přechodného ustanovení vydat.
Při podání žádosti o PPZŘ po 1. 7. 2008 je nutné počítat s dobou výroby nového dokladu, který, na rozdíl od tzv.
dočasného dokladu, nelze vydat na počkání, ale ve lhůtě do
30-t i dnů.
Pokud nastane situace, že řidiči skončila platnost
OPZŘ a doklad PPZŘ na základě jeho řádně podané žádosti dosud nebyl vyroben nebo mu nebyl vydán, neznamená
to pozbytí profesní způsobilosti řidiče. Jestliže bude tento
řidič zastaven a kontrolován hlídkou policie na pozemní
komunikaci a v danou chvíli nebude schopen se prokázat
platným dokladem o profesní způsobilosti řidiče, bude jeho
jednání posuzováno tak, že na výzvu policisty nepředložil
uvedený doklad a nikoli, že není jeho držitelem.
Řid iči, kteří splnili vstupní školení a zakončili jej úspě-
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šně zkouškou z profesní způsobilosti řidiče podle § 48
zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném do 31. 3. 2008,
a nebylo jim obecním úřadem ORP vydáno osvědčení profesní způsobilosti řidiče, mají nárok na vydání PPZŘ podle
bodu 2 shora uvedených ustanovení zákona č. 374/2007
Sb. Doklad PPZŘ bude také vydán do 30ti dnů od podání
žádosti. Na tuto dobu se řidiči již nevydává žádný náhradní doklad, má pouze „Potvrzení o vykonání zkoušky“.
Ing. Zdislav Páral, odbor dopravy

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 vý měně 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.

Prodám levně radi átor
panel KORADO 180 x 60 cm, síla 6 cm (označení VK
21/6-180), v dobrém a funkčním stavu, 5 let používané
v novostavbě. Prodej z důvodu rekonstrukce a
nadbytečnosti. Mobil: 608 333 246.
Prodám levně radi átor
panel KORADO 100 x 60 cm, síla 6 cm (označení VK
11/6-100), v dobrém a funkčním stavu, 5 let používané
v novostavbě. Prodej z důvodu rekonstrukce a
nadbytečnosti. Mobil: 608 333 246.

Změny v systému povinného ručení
V tomto příspěvku se budu věnovat nejpodstatnějším
změnám v systému povinného pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla, které nastaly změnou
zákona č. 168/99 Sb., s účinností od 1. 6. 2008. Systém povinného ručení pochopitelně velmi těsně souvisí se vznikem dopravní nehody, která je řešena ustanovením § 47
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.
Pro osvětlení a lepší orientaci uvádím základní principy povinného ručení a dopravní nehody. Případná škodní
událost se považuje a tedy likv iduje jako dopravní nehoda
jenom tehdy, když se stala nebo alespoň započala na pozemní ko munikaci. Škody, které nastanou mimo tyto komunikace nelze zahrnout pod dopravní nehody. Patří sem
typicky poškození vozidel na poli nebo na louce. Za dopravní nehodu se v tomto smyslu nedá považovat ani poškození odstaveného vozidla spadlým stromem. Systém
povinného ručení stanovuje povinnost uzavření smlouvy
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tehdy, pokud je vozidlo provozováno na všech komunikacích včetně tzv. účelových komunikací. Za ty považujeme
především rů zné polní či lesní cesty, ale i obslužné ko munikace v různých areálech. Výjimkou je u zavřený areál,
kde nemusí být pojištěno vozidlo, které se pohybuje pouze
v tomto objektu.
Mezi nejdůležitější změny, které novela přináší a dotýkají se každého motoristy, patří jistě změna v prokazování
uzavření pojištění. Od 1. 6. pojišťovny vydávají jako doklad pouze zelené karty, které jsou pochopitelně platným
dokladem pro prokazování jak v ČR tak i v zahraničí. Zároveň je třeba uvést, že všichni provozovatelé vozidel, kteří
uzavřeli pojištění dříve a obdrželi doklad o pojištění bez
zelené karty, nemusí okamžitě žádat o její vydání. Dosavadní doklady zůstávají totiž v platnosti do 31. 12. 2008.
Zelenou kartu však musí mít řidič u sebe vždy, když cestuje do zahraničí.
Novela předpisu tak v podstatě zjednodušuje vydávání
2 dokladů na 1 zelenou kartu jako univerzální a jediný doklad osvědčující uzavření s mlouvy.
Další zajímavostí je mo žnost pojištění vozidla, které
bude dováženo z jiného členského státu EU. V to mto případě je možné uzavřít s pojišťovnou smlouvu tak, že pro
identifikaci vozidla postačuje pouze tzv. VIN kód vozidla
a vozidlo je možné takto dočasně max. do 30 dnů provozovat do doby řádné registrace v ČR.
Mezi významné změny dále patří i nárok poškozeného
pro případ, kdy viník ujede z místa dopravní nehody. Zde
je možné v rámci garančního fondu České kanceláře pojistitelů uhradit škodu na vozidlech, věcech i ušlém zisku pokud přesahuje 10 000,- Kč a současně byla způsobena závažná škoda na zdraví.
Mgr. Jaromír Nosek
nosek@autoskolanosek.cz
Poznámka odboru dopravy:
Pojištěna musí být všechna vozidla, která jsou v registru vozidel, i když nejsou provozována na pozemních komunikacích. V tomto případě musí majitel vozidla uložit
registrační značky a ORV na jemu příslušném registračním
místě (registru vozidel) a pak mů že teprve zrušit pojistku.
Nový zákon č. 137/2008 Sb., kterým se mění dosavadní zákon o pojištění č. 168/1999 Sb., také stanovuje nové
hodnoty pokut za nepojištěné vozidlo. Tyto jsou nově stanoveny od 5.000 Kč až do 40.000 Kč. Zvyšuje se i bloková
pokuta za nepředložení zelené karty řidičem při kontrole
orgány PČR až do výše 1.500 Kč.
Ing. Zdislav Páral, odbor dopravy

AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
učebna – ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra,
www.autoskolanosek.cz, kompletní info, cvičné testy
Telefon: 567 223 888, mobil 603 236 669

Přihlášky do kurzů
vždy v pondělí 14:00 - 16:00 h
školné splátkově, sobotní výuka,
zdarma učebnice a výukové CD
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Vyšel původní díl Vlastivědy moravské!
Dačický okres
V polovině června
vydalo nakladatelství
GA RN, které se specializuje na vydávání reprintů starých knih a
publikací, další svazek
z původní řady Vlastivědy moravské Dačický okres.
Práce Jana Tiraye
z roku 1925 se podrobně věnuje řadě oblastízeměpisnému a přírodovědnému
přehledu
území o kresu, obyvatelstvu, náboženským poměrů m, hospodářství,

Koupí m střešní tašky BRAMAC

Alpská taška cihlově červené barvy s granulátem na povrchu: taška základní, taška krajní – levá, taška krajní – pravá,
hřebenáč, odvětrávací taška. Mobil: 608 333 246.

Prodám levně pl astové dvojokno bílé barvy, celkový
rozměr dvojokna se 4 křídly = 240 x 146 cm, výrobce DAFEPLAST z něm. profilu REHAU, celoobvodové kování ROT O, k
= 1,1 kWm 2 (každý pár vždy levé otvíravé + pravé otvíravé/
výklopné/mikroventilace) + 2 hliníkové pře dokenní role ty
s polyuretanovou výplní s elektrickými pohony. Vše v dobrém
a funkčním stavu, 5 let používané v novostavbě. Prodej z důvodu rekonstrukce a nadbytečnosti. Mobil: 608 333 246.

Všechny zájemce o letectví zve k návštěvě

Letecké muzeum Viléma Götha
Dačice, Pal ackého nám. 58
28. června – 28. září 2008
o prázdninách denně mimo pondělí
mimo prázdniny – sobota a neděle
9:00 – 12:00 h, 13:00 - 17:00 h
Součásti letadel, uniformy, modely, letecké přístroje.
Bohatá fotografická expozice věnující se letcům z Dačic
a okolí. Vývoj poválečného letectva ve fotografii.
Civ ilní letectví. Skelet přední části L - 29.

školství až po veřejnou správu.
Dnes absolutně nedostupné dílo patřilo ve své době do
mimořádného vydavatelského počinu brněnského Muzejního spolku, který od konce 19. století začal postupně vydávat jednotlivé díly Vlastivědy. Ty byly členěné podle
správních území tehdejších soudních okresů. Ten náš měl
to štěstí, že jeho zpracování se ujal ředitel telčské měšťanské školy Jan Tiray, který patřil mezi b lízké spolupracovníky redakce Vlastivědy. Navíc měl s touto nelehkou prací
již zkušenosti, protože v roce 1900 napsal jeden z prvních
jejích dílů, Bítešský okres (spolu s Ladislavem Zavadilem).
Tiray ještě zpracoval Vlastivědu pro okresy Telč (1913)
a Slavonice (1926).
Máme dvě Vl astivědy
V roce 2005 vydala Muzejní a vlastivědná společnost
v Brně, za podstatné finanční účasti měst Dačic, Slavonic
a Telče, tzv. Vlastivědu moravskou „Nové řady“ věnovanou regionům zmíněných měst. Redakční rada chvályhodně dodržela rozsah pojednávaného území tak, jak bylo
zpracováno ve Vlastivědě původní řady, tj. podle správních
obvodů soudních okresů na konci 19. století. Při zpracování Vlastivědy nové řady redakce vycházela z původních
Tirayových dílů. Obecné kapitoly pak byly autory napsány
podle soudobých poznatků a u historie jednotlivých obcí
byly doplněny údaje za 20. století vč. přehledu správního
začlenění obce od roku 1850 až po současnost. Pochopitelně, že muselo dojít, především z technických důvodů,
ke značnému krácení původního Tirayova textu.
V roce 2005 tak čtenář dostal v jednom svazku moderní místopisné dílo věnované zmíněným regionům.
Nyní bude pro každého dostupné konfrontovat jej s původním dílem a čerpat z něho informace, které Vlastivěda
nové řady neobsahuje.
Pro koho je Vlasti věda určena?
Pro širokou čtenářskou obec. Neobejdou se bez ní
zpracovatelé různých žádostí a projektů, kteří potřebují své
záměry podložit údaji z historie. Poslouží studentům při
studiu i školních pracích z řady oborů. Je často překvapivým pomocníkem těch, co se zajímají o historii svého ro-
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

du, protože u většiny obcí jsou v původní řadě uváděni
usedlí v obci od 16. století. Ve Vlastivědě nové řady pak
najdou pomoc například ti, kdo řeší dědická a podobná řízení v údaji o správní příslušnosti té které obce v různých
obdobích. Vždyť řada obcí na Telčsku, včetně Telče samé,
změnila správní příslušnost v posledních 70-ti letech šestkrát! A archivní fondy většiny úřadů jsou uspořádány podle
jejich správní působnosti.
Kde Vlasti vědy získáme?
Reprint původního dílu Vlastivědy Dačický okres bude
nově v nabídce Infocentra na radnici. Navíc je v něm vložen CD-ROM, na němž jsou ve formátu PDF u místěna
všechna vyobrazení z knihy (dobové fotografie a perokresby).
Samo zřejmě je v nabídce Infocentra také Vlastivěda
nové řady Dačicko, Slavonicko, Telčsko z roku 2005.
Vydané reprinty ostatních okresů Vlastivědy je možno
objednat na garn.brno@centrum.cz
Ing. Karel Macků, tajemník
Prodám levně plastové okno obloukové, dvoukřídlé,
bílé barvy, 120 x 135 cm, výrobce DAFE-PLAST
z německého profilu REHAU, v dobrém a funkčním
stavu, 5 let používané v novostavbě. Levé křídlo otvíravé, pravé otvíravé a výklopné. Prodej z důvodu rekonstrukce a nadbytečnosti. Mobil: 608 333 246.

Zápisy z kronik za rok 2007 - III. pokračování
Seriál o kronikách vedených v Dačicích a místních částech pokračuje čtvrtou částí. Dnes otiskujeme výňatek
z kroniky Bílkova, kde je kronikářkou Mgr. Vladimíra Kamišová a část zápisu z Chlu mce, kde kroniku vede paní
Drahomíra Janáková.
Z kronik vybírá
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
Bílkov
Obec a její úpravy: Jako každý rok se o pořádek, zejména na veřejných místech, starají Technické služby města
Dačice. Pravidelně vysekávají trávu, upravují keře ko lem
rybníka ve vsi, v zimě sypou místní ko munikace. Dále byl
opraven památník obětí ze 2. světové války. Bylo opraveno
pozemní elektrické vedení firmou SETO DAČICE. Firma
KAZAVA opravila škody na střeše místního kostela způsobené orkánem Kyrill. Bylo provedeno zaměření obce pro
digitální mapu. Opět byla otevřena horní hospoda s názvem
U Pavla.
Hasiči: Sbor dobrovolných hasičů, jako každý rok, pořádal různé kulturní akce. Jednou z nejpodařenějších byl
masopustní průvod Bílkovem. Za doprovodu muzikantů
obcházely masky dům od domu. Na mnohých místech byly
masky občerstveny koblížky či sladkými koláčky a na posilněnou dostaly i štamprličku něčeho „silnějšího“. Tato
tradice se do obce vrátila opět po několika letech.
30. 4. se tradičně pálily čarodějnice a s nimi byla postavena májka. Celou následující noc dobrovolníci z řad hasi-
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čů májku hlídali, aby nedošlo k jejímu pokácení nezvanými
hosty.
Den dětí sklidil u malých účastníků velký úspěch. Tentokrát proběhl v duchu indiánských tradic. Děti procházely
jednotlivá stanoviště, kde plnily různé úkoly. Mezi ně patřily například hod tomahavkem, střelba z luku, kouřové
signály, poznávání bylinek, jízda na kanoi a další. Hosty
byli dva protagonisté indiánského života Jiří Chládek co by
George a Gabriela Kozáková co by Čanko Win. Dětem
ukázali tradiční způsob života indiánů (kde žili, co jedli,
zpěv apod.). Za splnění všech úkolů si děti vytočily odměnu na kole štěstí. Poté následovalo oblíbené opékání špekáčků a večer došlo i na kácení máje. Ke Dni dětí hasiči
uspořádali ještě koncem června zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě na pohádku Hadí oči.
V srpnu byl již druhý ročník fotbalového turnaje několika družstev. V prosinci uspořádali mikulášskou besídku
a turnaj ve hře Člověče, nezlob se. Mladí členové organizují i tradiční hrkání na Velikonoce, kdy zvony „odlétají“ do
Říma. Bohužel v Bílkově zvony „neodletěly“ a pravidelně
zvonily od zeleného čtvrtka do bílé soboty. Což naštěstí
malé hrkače neodradilo.
Hasiči sponzorují i bílkovské kuželkářské družstvo pod
názvem SOKOL BÍLKOV DAKA L. V 1. lize skončilo na
5. místě z 12 družstev. Hráči jsou: Pavel Havlík, Pavel Plachý, Martina Havlíková, František Kouřil, František Křížek, Alena Vláčilová, Pavel Kučera.
Chlumec
Veřejná činnost: Na jaře v měsíci dubnu byla provedena brigáda kolem cesty ke hřbitovu. K vyřezání křoví
a hrabání listí se sešlo 25 lidí. Pálení čarodějnic, stavění
a kácení máje spojené s taneční zábavou i červencový turnaj v nohejbalu patří každoročně k místním tradicím.
V červenci byla vyměněna podlahová krytina v zasedací
místnosti. Tuto dlažební práci provedl místní obkladač
František Mihal. Pěkný celkový vzhled pozvedly i nové záclony jak v zasedací místnosti, tak v mládežnické klubovně. Srpnové hasičské závody měly tentokrát nižší účast než
v minulých letech a pět týmů se tak utkalo ve dvou kolech.
Posvícenské odpoledne v místním areálu snů patřilo opět
hasičům vystupujícím v zábavné show, která se veřejnosti
velmi líb ila.
Svatokrádež na hřbitově: Velice ro zhořčeně přijali lidé
zprávu, že došlo ke konci prázdnin na našem hřbitově ke
krádeži. Celkem ze čtyř hrobů neznámý zloděj odcizil pět
měděných plastik, ve třech případech hlavu Krista, dále
plastiku koní s oráčem a pluhem a ozdobnou lampičkovou
skříňku. Škoda byla vyčíslena přibližně na sedm tisíc korun, k níž se vyjádřili čtyři poškození majitelé. Tyto krádeže se bohužel dějí všude, poněvadž jsou ve výkupnách tyto
barevné kovy jakéhokoli původu žádány a dobře zpeněžovány. A tak lze jen vyslovit přání, aby ostatní hřbitovy byly
tomuto řádění ušetřeny a zůstaly věrné podobě, jakou jim
dává úcta a péče pozůstalých.
Jezdecký den. První zářijová sobota patřila tradičně jezdeckému dni zaměřenému na podporu jezdectví, zejména v řadách dětí, mládeže a amatérských sportovců.Tentokrát se
v Chlu mci sešlo něco přes desítku jezdeckých výprav, po-
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něvadž se ve stejném termínu konala nedaleko dvě další
klání. Bohužel začalo pršet a déšť zaháněl diváky a jezdce
pod střechu haly. Nutno říct, že přes toto všechno byl jezdecký dorost velmi houževnatý, vydržel nápor nepohody
a bojoval ze všech sil. K překvapení všech soutěž zručnosti vyhrála teprve pětiletá jezdkyně z Třeště.
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Program barokních dní:
Čtvrtek 21. 8. 2008, 17:00
Městské mu zeum a galerie v Dačicích

Lidová zbožnost v baroku – procesí a poutě
Přednáška
*
Čtvrtek 21. 8. 2008, 19:30
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
Koncert Capela Ornamenta

Gloriosissima Maria
aneb zpívané mariánské modlitby
a sonáty kolem roku 1650
*
Pátek 22. 8. 2008, 19:30
Sladovna firmy Pokorný

Barokní rok

OÁZA
CENTRUM PŘÍRODNÍ MEDICÍNY
Masáže. Kran iosakrální terapie.
Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.

Martina Šlápotová - tel.: 606 743 060
www.detoxcentrum.wbs.cz

Dačické barokní dny
21. - 24. 8. 2008
Osmý ročník dačického baroka jsme se po předchozích zkušenostech rozhodli opět zaměřit na baroko lidové, baroko poutí a slavností, baroko lidové zbožnosti,
písní a procesí.
Hudební část
barokních dní bude jako
vždy
komb inací místních „muzikusů“,
opět pod vedením
Richarda
Šedy
a znovu dojde
i k zapojení jeho
žáků ze Základní umělecké školy, kteří vystoupí v Kostelním Vydří. Zároveň budou mít návštěvníci možnost
zaposlouchat se i do tónů profesionálního souboru
mezinárodní úrovně, tentokrát brněnských Koncert Da
Capo Ensemble Brno. Jako vždy nebude chybět Krasohled se svým představením barokní slovesnosti, která bude ještě uvedena přednáškou v rámci Městského muzea a
galerie v Dačicích. Tématem představení bude soubor
písní a textů z pera Jana Jakuba Ryby a půjde o relativně
neznámé texty.
Věříme, že pečlivě připravený program zaujme diváctvo jako v předchozích letech a znovu přinese do Dačic
barokní atmosféru. Na závěr musím poděkovat jak městu
Dačice, tak i Jihočeskému kraji, neboť bez jejich podpory
by se letošní barokní dny nemohly uskutečnit.
PhDr. M ichal Stehlík, krasohled@centrum.cz

Barokní poezie procesí a poutí, Krasohled Dačice
*
Sobota 23. 8. 2008, 17:00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kostelním Vydří
Koncert žáků ZUŠ Dačice a jejich hostů

Pod večer tvá čeládka
aneb kdo si hraje nezlobí
*
Neděle 24. 8. 2008, 17:00
Koncertní sál ZUŠ Dačice
Koncert Da Capo Ensemble Brno

Barca di Venetia per Padova
aneb madrigalová komedie
Adriana Banchieriho z ro ku 1623

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
Výstava v městské knihovně
Ve dnech 5. až 29. srpna 2008 proběhne v Městské
knihovně v Dačicích v minigalerii na schodech výstava
obrazů Radky Lindourkové.
První malby Radky Lindourkové, rodačky ze Studené,
vznikly před 14 lety. K výtvarnému umění inklinovala již
jako dítě, vystudovala uměleckou školu sklářskou.
„Mé obrazy jsou vyjádřením emocí, melancholie a romantiky. Doufám, že se návštěvníkům knihovny budou líbit a odnesou si estetický zážitek,“ říká jejich autorka.
Prohlédnout si je může každý během výpůjční doby
knihovny, tzn. každý den od pondělí do pátku, kromě úterý.
Mgr. Zdeňka Chadimová,
ředitelka městské knihovny
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Zprávičky z DPS
Dne 25. 6. 2008 navštívily obyvatelky pečovatelského
domu Domov důchodců Budíškovice, kde byla výstava
obrazů a ručních prací uživatelů DD. Výstava se všem líbila.

Sportovní kurz 3. ročníku
Ve dnech 2. – 6. června 2008 jsme se my, žáci 3. ročníku, vydali na sportovní kurz do Adršpašských skal.
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Během středečního dopoledne jsme mohli v turnaji
pokračovat, protože výletům nepřálo počasí, ale odpoledne se vyjasnilo, a tak jsme se vypravili na kratší výlet do
skalního města Ostaš a na Kočičí hrad, kde jsme si zahráli
na „horolezce“ a udělali další společnou fotku. Měli jsme
mo žnost prohlédnout si i Sluj českých bratří, ze které byli
všichni nadšeni. Den jsme završili opékáním buřtů.
Předposlední den našeho kurzu nás po cestě k dalšímu
dobrodružství z dálky vítal Ruprechtický Špičák, odkud
byl opravdu nádherný výhled na Krkonoše a Sněžku. Cesta nás dál vedla přes Javorový vrch, Supí hnízdo a vyhlášenou chatu Hvězda – mimochodem byla zavřená – do
Kovářské rokle, která je prý považována za nejromantičtější rokli u nás. Večer jsme si pro mítali fotky z předchozích dnů a byli vyhlášeni vítězové turnaje ve stolním tenisu.
V pátek ráno jsme se už bohužel museli se Zděřinou
rozloučit a naší poslední zajížďkou byla pevnost Hanička
u Rychnova nad Kněžnou. Pak už jen cesta domů.
Byl to náš nejhezčí společný výlet, odváželi jsme si
nezapomenutelné zážitky, za jejich ž zprostředkování moc
děkujeme našim učitelů m Karlu Chalupovi, Anně Kasalové a Zdeňce Veverkové.
žáci 3. ročníku, Gy mnáziu m Dačice

Vlasta Bačáková
mobil: 602 750 614

Vy jeli jsme v půl deváté ráno od budovy gymnázia p lní elánu a energie. Naší první zastávkou byl zámek Kuks,
kde jsme si mohli prohlédnout všem známé sochy Ctností
a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna. Navštívili jsme
i jeho skalní betlém, který nás velmi upoutal, a také tady
vzniklo naše první společné foto. Poté jsme měli v plánu
prohlídku ZOO ve Dvoře Králové, ale kvůli opravdu
úmornému vedru jsme změnili plán a zamířili na koupaliště v Náchodě. Koupání jsme si skutečně užili i díky veliké sklu zavce, které neodolali ani naši kantoři. Po koupačce jsme konečně vyrazili směrem k chatové osadě Zděřina poblíž Police nad Metují, kde jsme se ubytovali
a dostali večeři.
Druhý den byl náročný, protože nás čekaly TeplickoAdršpašské skály. Hned ráno jsme vystoupali 300 schodů
na vyhlídku, a pak už jen nahoru a dolů mezi skalami. Viděli jsme mnoho zajímavých skalních útvarů – například
Žábu, Slona, Sovu, Hlavu psa, Pana a paní Starostovy,
Milence a spoustu dalších. Na konci tohoto náročného dne
jsme zahájili turnaj ve stolním tenisu, který v etapách probíhal až do středečního večera.

Kancelář:
Palackého nám. 3/I
380 01 Dačice

Co se dělo na gymnáziu před závěrem
školního roku
Závěr školního roku na gymnáziu proběhl opět ve
znamení sportovních akcí. Ve středu 25. června se v dopoledních hodinách rozběhl na školním hřišti a v tělocvičnách turnaj v kopané a ve volejbalu. Kopané se zúčastnila
družstva složená převážně z hochů vyššího gymnázia
a volejbalový turnaj sehrála děvčata. Za halasné podpory
přihlížejících diváků z řad nehrajících studentů bylo sehráno celkem šest fotbalových zápasů s těmito výsledky:
1. místo obsadila kvinta, 2. místo obsadil 1. ročník,
3. místo 3. ročník a čtvrtí skončili druháci.
Ve volejbalovém turnaji zvítězilo dru žstvo kvarty.
Ve čtvrtek
pokračovaly
sportovní akce
návštěvou dačického plaveckého areálu. Studenti
ze 3. ročníku
s třídní učitelkou p. Morávkovou a tělocvikářem p. Chalupou využili teplého počasí a vyzkoušeli všechny atrakce, které areál nabízí, a zpestřili si tak poslední den před vysvědčením.
V průběhu závěrečného týdne školního roku si studenti se svými třídními učiteli připravili také akce ku lturní
i vzdělávací, z nichž se nejvíce líbilo zhlédnutí venkovního nočního představení brněnského divadla nebo třeba exkurze do dačické pekárny.
A potom už si naši žáci přišli pro svá vysvědčení a rozeběhli se na prázdniny. My jim přejeme, aby jim přinesly
spoustu krásných zážitků a odpočinku, ale také energii do
dalšího školního roku, který začne 1. září 2008.
Za Gymnáziu m Dačice Mgr. Naďa Koprová

Obrázkové okénko
S obrázky k vám
Během celého školního roku Vám skrze Obrázkové
okénko, které pro Vás každý měsíc otvírá své okenice
v dačickém bulletinu Město Dačice informuje, představujeme výtvarné práce našich žáků. Snažíme se jít Vám
s obrázky naproti i jinými cestami. Vystavujeme v Městském muzeu a galerii, Městské knihovně i v Městském
kulturním středisku v Dačicích. A právě všem těmto in-
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stitucím bychom chtěli nyní, kdy právě uplynul další školní rok, moc a moc poděkovat za spolupráci J.

Děkujeme zároveň i Vám všem, kteří se zajímáte o to,
co vytvořily Vaše děti, když vzaly do rukou barvy...
Mgr. Ro mana Čurdová, ZŠ Ko menského

Kadeřnictví Lucie Havlíková
Na Nivách, Dačice
nové módní střihy
lehké vlny
Headlines, barvení,
melíry, společenské
a svatební účesy
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změna pracovní doby:
pondělí a úterý 10:00 - 17:00 h
(bez objednání)
ostatní dny dle telefonické dohody
tel.: 728 772 300

Zlatá a stříbrná tečka za školní rokem
2007/2008
Letošní školní rok přinesl naší škole zatím největší
sportovní úspěchy v její historii. I když i v minulosti dosáhli žáci naší školy řady pěkných výsledků, letošní rok
byl rokem nejúspěšnějším. A nebýt toho, že v letošním roce nebyla republiková finále v přespolním běhu a ve stolním tenise, mohl být výčet našich úspěchů ještě lepší.
Zvláště v přespolním běhu jsme měli velké šance na medailová umístění.
Posledním a zatím největším úspěchem je vystoupení
našich atletů na republikovém finále v atletickém čtyřboji,
které se konalo 20. a 21. června v Bílině u Teplic. Stříbrnou tečkou je 2. místo našeho družstva, které ve složení T.
Jindra, P. Chvátal, T. Chvátal, D. Liška a T. Vybíral reprezentovali Jihočeský kraj a skvělým finišem v závěrečné disciplíně v běhu na 1000 m se z 6. místa vyhoupli na
stříbrný stupínek v soutěži družstev. Největší zásluhu na
tomto skvělém a naprosto nečekaném úspěchu má Tadeáš
Jindra, který s obrovským náskokem vyhrál soutěž jednotlivců a stal se nejvšestrannějším atletem žáků základních
škol České republiky. Soutěžilo 14 pětičlenných družstev
a zde je něko lik dílčích výsledků:
Družstva
1. ZŠ Moravská Třebová
2. ZŠ Dačice Komenského
3. ZŠ Zubří

8838 bodů
8763 bodů
8699 bodů
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Jednotli vci
1. T. Jindra ZŠ Dačice Komenského
2. Petr Špaček ZŠ Týniště nad Orlicí
3. Michal Šenfeld ZŠ Česká Lípa

2719 bodů
2365 bodů
2350 bodů

Tak, hoši, udělali jste nám zase velkou radost a skvěle jste
reprezentovali svoji školu a město Dačice.
DĚKUJEME
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

Umístění žáků Gymnázia Dačice ve vědomostních a sportovních soutěžích
Končící školní rok 2007/2008 je příležitostí k ohlédnutí a bilancování účasti dačických gymnazistů v soutěžích konaných v jeho průběhu. Zapojení našich žáků do
soutěží bylo tradičně velmi široké, připomeň me v tomto
krátkém přehledu jen ta nejvýznamnější u místění.
V okresním kole soutěže v německém jazyce obsadily
žákyně sekundy Vendula Pokorná a Blanka Dvořáková
první a druhé místo ve své kategorii, Lukáš Vacuška
z kvarty byl třetí v jiné kategorii. Lu kášovo jméno se objevuje na výsledkových listinách různých soutěží nejčastěji, u místil se na 7. – 8. místě okresního kola chemické
olympiády a na 5. místě okresního kola zeměpisné olympiády. V té se úspěšně umístil i jeho mladší bratr Dominik
z primy na 4. místě v okresním ko le, David Bohdálek ze
sexty byl v okresním kole třetí. Největšího úspěchu v této
soutěži však dosáhla Jana Sprinzlová ze sekundy, která po
druhém místě v okresním i krajském kole postoupila do
celostátního kola zeměp isné soutěže EUROREBUS. Ani
zde se neztratila, přestože se umístila v druhé polovině výsledkové listiny, vrátila se obohacena mnohými zkušenostmi a zážit ky nejen z vlastní soutěže, ale i z doprovodného programu, který zahrnoval besedu s pražským primátorem P. Bémem nebo polárníkem M. Jakešem. V dějepisné olympiádě se v okresním kole u místila na 5. místě
Barbora Pykalová z kvarty, jen o jednu příčku za ní skončil Vít Kučera z tercie. Anna Hronová ze 4. ročníku zvítězila v olympiádě z českého jazyka v okresním kole, Zuzana Žampachová z oktávy se zde umístila na 5. místě.
Markéta Habalová ze sexty obsadila v oly mpiádě z anglického jazyka v kategorii nejstarších žáků středních škol 4.
místo. V okresním kole biologické oly mpiády se na 3. místě umístil David Kopr ze sekundy. Tradičně početné bylo
zastoupení našich žáků v olympiádě z matematiky, všichni řešitelé z vyššího gymnázia postoupili do krajského kola, na nižším gy mnáziu dosáhli největšího úspěchu v této
soutěži Daniel Točík z primy, který zvítězil v okresním
kole, a Niko la Dvořáková rovněž z primy, která se stala
úspěšnou řešitelkou úloh v okresním kole. Na vyšším gymnáziu je nejúspěšnějším řešitelem matematických úloh
František Steinhauser ze 2. ročníku, který se během školního roku zúčastnil několika soutěží, např. mezinárodní
soutěže Matematický Klokan, ve které zv ítězil. Ve stejné
soutěži obsadil pěkné 2. místo Filip Pšenčík z kvinty.
Vy jmenovat na tomto místě všechna úspěšná umístění
našich žáků ve sportovních soutěžích by znamenalo vytvořit dosti dlouhý seznam, takže připomeň me opravdu jenom ta nejvýznamnější. V okresním kole Corny středo-
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školského atletického poháru se umístila dru žstva našich
chlapců i dívek shodně na druhých místech. V Zátopkových štafetách obsadila štafeta nižšího gymnázia ve své
kategorii 3. místo, štafeta vyššího gymnázia zv ítězila.
V okresní soutěži ve stolním tenise zvítězilo družstvo našich chlapců, děvčata se umístila na druhém místě.
V tradičním podzimn ím běhu rakouským městem Gross
Siegharts dosáhli tentokrát nejlepšího umístění Ivo Váňa
ze 2. ročníku a Vojtěch Trčka z kvinty, kteří doběhli ve
svých kategoriích na třetím místě. V okresním kole volejbalové soutěže středních škol se naše děvčata umístila na
druhém místě, chlapcům patřila třetí příčka. Naši volejbalisté byli velmi úspěšní i v soutěžích, které organizují jednotlivé střední školy – např. O hrnec zlaťáků, O cestovní
koště nebo O pohár ředitele SŠTO, který naše škola získala čtyřikrát za sebou. Družstvo florbalistů z naší školy bylo celoročně úspěšné, patří jim několik vítězství v místní
soutěži, ale i v oblastních soutěžích, např. získali již podruhé putovní pohár za vítězství ve Velikonočním turnaji.
Všem žákům školy, kteří se do vědomostních i sportovních soutěží zapojili, patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy i města. Nejeno m prokázané znalosti
nebo podané výkony jsou oceňovány, pořadatelé soutěží
i členové pedagogického dozoru, který žáky na soutěže
doprovází, se shodují v tom, že naši soutěžící dobře reprezentují i slušným a kultivovaným chováním.
Mgr. Naďa Koprová, Gy mnázium Dačice

ZŠ Masarykova v Telči – Otevřená škola
pořádá

Vzdělávací kurzy pro veřejnost
Jazykové: 40 výuk. hodin, AKČNÍ CENA: 2.800 Kč
Angličtina - začátečníci, mírně či středně pokročilí. M ožnost přihlásit se do bezplatného kroužku pro pokročilé (bez
lektora).
Němčina - mírně pokročilí. M ožnost přihlásit se do bezplatného kroužku pro pokročilé (bez lektora).
Obsluha PC: 24 výukových hodin, cena: 3.400 Kč
Kurz pro začátečníky - První kroky s PC. Pojmy v oblasti
hardware, software. Operační systém M S Windows XP.
Textový editor M S Word 2003. Internet a elektronická pošta.
Kurz pro mírně pokročilé - Elektronická komunikace. Pokročilá práce s textem. Vytváření tabulek a grafů (M S Excel
2003). Základy počítačové grafiky a prezentace (M S Power
Point 2003).
Účetnictví II - 50 výukových hodin, cena 3.500 Kč
Doporučujeme pro absolventy úvodního kurzu účetnictví
nebo pro ty, kteří si chtějí rozšířit znalosti v tomto oboru.
Účetnictví na PC - 40 výuk. hodin, cena: 5.600 Kč
Program Pohoda 2008.
Psaní na stroji (PC) - 40 výuk. hodin, cena: 500 Kč
Deseti prsty. Poplatek pouze za využívání učebny a počítače.

Všechny kurzy začínají druhý týden v září
Hlásit se můžete do konce srpna
na tel. č.: 604 343 986 nebo 567 243 710

1. 8., 2. 8., 3. 8. v 19:30 h
KRONIKA RODU S PIDERWICKŮ
Film USA, širokoúhlý, český dabing
Vstupné 55 Kč
15. 8., 16. 8., 17. 8. v 19:30 h
IRON MAN
Film USA, širokoúhlý, s titulky
Vstupné 55 Kč
M ládeži do 15 let nevhodný
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8. 8., 9. 8., 10. 8. v 19:30 h
VENKOVS KÝ UČITEL
Film ČR/SRN/FR, širokoúhlý, česky
Vstupné 55 Kč
M ládeži do 15 let nevhodný
22. 8., 23. 8., 24. 8. v 19:30 h
29. 8., 30. 8., 31. 8. v 19:30 h
TAKOVÁ NORMÁLNÍ
INDIANA JONES A KRÁLOVS TVÍ
RODINKA
KŘIŠ ŤÁLOVÉ LEBKY
Film ČR
Film USA, širokoúhlý, s titulky
Vstupné 65 Kč
Vstupné 60 Kč

25. 6. - 31. 8. 2008
KOUZELNÝ S VĚT LOUTEK
M arionety Jaroslava Koloděje a současné loutky ze sbírek
Muzea loutkářských kultur v Chrudimi
Pro děti koutek na hraní a malování
Do 31. srpna 2008 denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.

MěKS

MMaG

KINO
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16. 8. od 14:00 h
S DECHOVKOU POD KAŠ TANY
Vstupné 50,- Kč
Občerstvení zajištěno.
Letní areál v zámeckém parku
(v případě nepříznivého počasí v sále M ěKS).

Ohlédnutí za Dačickým cukrováním 28. 6. 2008

