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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Projekt DY-THA rail přinesl prázdninové hraní
Do druhé poloviny prázdnin jsme v Dačicích vstoupili hezky zvesela. Kulturní akce pořádaná v rámci projektu DY-THA
rail přilákala do centra města malé i velké diváky.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro
regionální rozvoj

V sobotu 2. srpna se Pod Lipkami od samého rána opravdu hrálo. A nejen na hudební nástroje, ale také šachy, člověče nezlob se, pexeso, ruské kuželky apod.
Hrálo se a také malovalo. Barvičkami na

obličej a pastelkami na papír. Pan malíř
měl také plné ruce práce a kreslil a portrétoval jednoho zájemce za druhým. Dopoledne patřilo zejména dětem a příjemné
sobotní odpoledne pak zakončili téměř

všichni přítomní společným zpíváním
s oblíbenými Kořeny vod Kořena.
Prázdninové hraní uspořádalo město
Dačice ve spolupráci s Technickými službami Dačice a volejbalovým oddílem
TJ Centropen Dačice. Akce se konala
v rámci projektu DY-THA rail financovaného z prostředků Evropské unie a kromě
místních obyvatel jí navštívili také účastníci jízdy parního vlaku, který měl při své
trase Telč – Slavonice devadesátiminutovou zastávku právě v Dačicích.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu

Projekty Regionu Renesance
Vážení spoluobčané, v době, kdy vám píši tyto řádky, jsou letošní prázdniny právě ve svojí polovině. Z pohledu dětí je
začátek školního roku ještě hodně daleko, skoro až v nedohlednu. Z nás dříve narozených už někteří mají dovolenou za
sebou a vrací se do pracovního procesu. Jiní se na zasloužené nabrání sil teprve chystají.
Všichni my ,,dospěláci“ však víme, že
některé věci existují, dějí se a pokračují, mají-li být úspěšné, bez ohledu na to,
jaké je počasí, roční období nebo právě
čas dovolených. Patří mezi ně i sdružení,
která byla založena, aby svojí činností při
naplňování různých projektů byla nápomocna rozvoji našeho regionu. Takové je
i sdružení Regionu Renesance.
Region Renesance vznikl sdružením
několika mikroregionů. Při pohledu na
mapu jsou to od severu k jihu Třešťsko,
Telčsko, Dačicko a Jemnicko. V naší oblasti tak toto sdružení zahrnuje zhruba
šedesát tisíc obyvatel. Jeho cílem není
nic menšího než rozvoj našeho regionu,
a to v oblastech kultury, sportu, turistiky,
zaměstnanosti a dopravní obslužnosti.
Z řady společných akcí se Region Renesance momentálně stará o dva projekty.
První nese název Cestujeme po Regionu
Renesance, druhý má titul Strategie Re-

gionu Renesance. Oba jsou koncipované
jako přeshraniční, ve spolupráci s našimi
rakouskými partnery. Nutné je ještě zmínit, že je financujeme z grantů přeshraniční spolupráce států Evropské unie.
Lídrem prvního projektu je zástupce
Mikroregion Dačicko. Tento projekt zlepšuje vybavenost cyklotras a naučných
stezek, a to u obcí, které se k němu přihlásily. Konkrétně v našem městě se týká
vycházkové trasy, která vede od vlakového nádraží, přes zámecký park po kaskádě okolo rybníků, dále pak přes Kostelní
Vydří až k vyhlídce nad dačickým kamenolomem. Stezka bude hotová ještě na
podzim letošního roku. Součástí zmíněného projektu je i vybudování venkovního fitness v prostoru před koupalištěm.
Lídrem druhého projektu je zástupce
Mikroregion Telčsko. Zabýváme se v něm
studií, která je potřebná pro všestranný
rozvoj Regionu Renesance. Cílem projek-

tu je připravit podklady pro další rozvoj
regionu ve všech výše zmíněných oblastech. Jsem proto rád, že mu podporu
vyjádřili také hejtman Jihočeského kraje
Jiří Zimola i hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
Dačický zpravodaj vychází vždy na přelomu měsíce. S velkou pravděpodobností
se vám proto aktuální číslo dostane do rukou v době nástupu našich školáků zpátky do lavic. Využívám tak této příležitosti
a přeji jak jim, tak jejich rodičům úspěšné
vykročení do nového školního roku. Bylo
by fajn, kdyby měli na paměti to, co před
dávnými lety vyřkl římský filozof Seneca:
„Neučíme se pro školu, ale pro život.“ A já
se tak už teď těším především na setkání
s těmi nejmenšími, kteří od začátku září
začnou poprvé čerpat znalosti a zkušenosti, jež za řadu let snad úspěšně využijí
ve svém životě.
Vlastimil Štěpán, starosta
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V kostce o rozvoji města
Vážení spoluobčané, píšu svůj příspěvek a na náměstí hraje muzika, probíhá
totiž Dačická řežba. S nádechem končícího léta a vůní posekaných polí. Zruční
umělci tvoří svá díla a my se toho můžeme účastnit prakticky v „přímém
přenosu“. Až budete číst tento text, budou díla hotová. Osobně se moc těším,
co letos vznikne a obohatí naše město.
Končí prázdniny a začíná školní rok.
Jak už to tak bývá, něco končí a další
začíná. Město, aby mohlo růst, potřebuje
možnost rozvíjet se. Jsem velmi rád, že
po mnoha peripetiích se podařilo dostat
až k veřejné soutěži výstavba nových
stavebních parcel. Byla to cesta plná
různých překážek. Ty jsme společně
překonali a koncem roku začneme
stavět. A jak to vypadá, tak zájem o stavební parcely v Dačicích je. Letos
začneme stavět, tak abychom mohli
začít s prodejem v příštím roce. Byl jsem
opakovaně dotazován na cenu parcel.
Na to nyní nedokážu odpovědět. Jedna
věc bude vysoutěžená cena realizace
stavby, druhá potom, jakou strategii
k prodeji zaujme vedení města. Za sebe
mohu konstatovat, že jsem pro podporu
mladých rodin a vím, že stavba rodinného domku je finančně velmi náročná
záležitost. Z toho důvodu si myslím, že
by se při prodeji mělo postupovat citlivě
a alespoň částečně tuto skutečnost
zohlednit do prodejní ceny.

Ono totiž při pohledu v delším časovém
horizontu z toho vyplývají přidané hodnoty, které nyní ani nejsou moc vidět.
Při stavbě rodinných domů vznikne
práce pro stavební firmy (a já doufám, že
převážně místní). Mladé rodiny budou
mít děti, a já doufám, že hodně dětí. Bude
dorost do školek a škol. Půjdeme tomu
naproti. Plánujeme navýšení kapacity
školek. Protože: “Kde jsou děti, tam to
žije”.
Když se město rozvíjí a roste, zažívám
radost. A tak se začínajícím školním
rokem jsem naplněn nadějí, že se dílo
podaří a Dačice posílí. Přeji rodičům
hodně radosti z dětí, i když zlobí, nebo se
třeba nechtějí učit. Také dostatek moudrosti a vytrvalosti při výchově. A také
dětem, studentkám a studentům, aby
měli „trpělivost se svými rodiči“. Některé
věci člověku dojdou časem. Vím, o čem
píšu. Važte si vzdělání, rozvíjí osobnost
a kultivuje ducha.
Jan Bartošek,
místostarosta

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

RADA MĚSTA

na své 100. schůzi konané 6. 8. 2014
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 13/2014,
které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 651,33 tis. Kč
• vzala na vědomí hospodaření města za
I. pololetí 2014; město vykázalo přebytek rozpočtu ve výši 13.286.231,46 Kč
• schválila výjimku z počtu dětí ve třídě
v Mateřské škole Dačice na školní rok
2014/2015, a to navýšení o 1 - 4 děti
v jednotlivých odděleních

na své 101. schůzi konané 20. 8. 2014
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření číslo
14/2014 v těchto objemech: příjmy
650,42 tis. Kč, výdaje 239,00 tis. Kč, financování -411,42 tis. Kč
• schválila přechod nájmu k bytu v domě
č. 190/V z původního nájemníka na
jeho syny
• schválila dohodu o splácení dluhu za
byt v domě č. 164/IV
• schválila uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže u bytového
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domu Nivy
• schválila výsledky hospodaření Městské knihovny Dačice za I. pololetí 2014
• podpořila záměr Okresního sdružení
ČUS J. Hradec uspořádat slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu v prostorách hlavního sálu
MěKS v Dačicích v lednu 2015
• neměla námitek proti záměru společnosti NONSTOP s.r.o. Brno získat potřebnou licenci a zahájit vysílání Rádia
Krokodýl pro oblast Dačice
• schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu asfaltové plochy
u nového hřbitova v Dačicích
• schválila záměr předložit žádost
o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje
kapacit základních a mateřských škol
v rámci výzvy k podání nabídek vypsané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy na přístavbu učeben ZŠ
v Komenského ulici

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 25. zasedání
17. 9. 2014 v hlavním sále MěKS

Nové programovací
období 2014 - 2020
Mnozí z Vás jistě v posledních
dnech zaznamenali zprávu, že Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo
téměř tříleté vyjednávání o Dohodě
o partnerství, která je základním
stavebním prvkem pro nastavení
evropských fondů pro programové
období 2014 - 2020.
Podle zpráv, které prosakují z různých
zdrojů se bude částka pro Českou republiku pohybovat kolem 20 mld. EUR (tedy
cca 525 mld. Kč neboli 75 mld. Kč ročně).
V předchozím období 2007 – 2013 to
bylo zhruba 27 mld. EUR. I Dačice se již
připravují na toto programovací období.
Už dnes se snažíme v rámci úřadu i pomocí spolupráce s externími dodavateli
vytvořit dostatečné personální a organizační zázemí pro to, abychom dokázali
o dotace požádat, abychom je dokázali
administrovat a především abychom je
dokázali v maximální míře čerpat. Věřím,
že pokud se vše zdaří podle našich představ, dokážeme do Dačic přivést dostatek
peněz a zajistíme tak další rozvoj města
ve prospěch jeho občanů.
Karel Macků,
tajemník

Pojďte s místostarostou
na pivo
Kde? v Pivovarském dvoře
Kdy? 20. září 2014
V kolik? v 17:00 h

popovídáme si o tom,
co se děje u nás ve městě
--- inzerce ---

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Václav Červenka
(nevidomý)

• sportovní a klasická masáž
• numerologie
• poradenské služby
po - pá 8:30-12:30, 13:30-16:30
Antonínská ul. 15, Dačice, dveře č. 128
tel: 607 233 520

Mobilní svoz odpadů proběhne 18. října,
rozpis bude
zveřejněn v říjnovém
čísle Zpravodaje

www.dacice.cz

Velká válka v osudech občanů
Dolních Němčic
Československá obec legionářská Jednota Jindřichův Hradec
a SDH Dolní Němčice pořádají
v sobotu 27. září 2014 ve 14:00 h
u památníku obětem 1. světové války

PIETNÍ SLAVNOST

k 100. výročí od vypuknutí 1. světové války
Součástí slavnosti bude výstava fotografií a dokumentů,
věnovaná začátku Velké války a životu
obce Dolní Němčice ve válečných letech 1914 -1918

Předběžný program:

DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ V DAČICÍCH
Státní zámek Dačice
6. a 7. září 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h
Vstupné: běžné
Doprovodné akce:
6. září - Noční oživená prohlídka
7. září - 10:30, 13:30 a 15:30 h - Zámkem
od sklepa po půdu - speciální prohlídky s kastelánem Mgr. J. Mikešem
Městské muzeum a galerie
13. a 14. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma do expozic muzea a galerie a na výstavy
Doprovodné akce: výstavy Svět fotografií Jana Říhy
a Vladimír Nosek - olejomalba a koláž

• 13:45 – 14:00 h - shromáždění účastníků před památníkem
obětí Velké války, Městský dechový orchestr Dačice
• 14:00 – 14:05 h - úvodní slovo moderátora, představení
hostů a účastníků
• 14:05 – 14:15 h - proslov o průběhu mobilizace, osudech
povolaných mužů a životě v Dolních Němčicích ve válečných letech 1914 -1918
• 14:15 – 14:30 h - proslov o osudech legionářů - občanů Dolních Němčic
• 14:30 – 14:45 h - proslov hostů
• 14:45 – 14:50 h - čtení jmen padlých vojáků, občanů Dolních Němčic
• 14:50 – 14:55 h - čtení jmen legionářů, občanů Dolních
Němčic, seřazení účastníků před aktem pokládání věnců
a květin, Městský dechový orchestr Dačice
• 14:55 – 15:00 h - vlastní akt pokládání věnců a květin k památníku obětí Velké války, Městský dechový orchestr Dačice
• 15:00 – 15:05 h - modlitba za padlé vojáky
• 15:05 – 15:10 h - závěrečné slovo moderátora a troubení
večerky, Trubač Městský dechový orchestr Dačice, poděkování moderátora účastníkům a pozvání k vernisáži Výstavy dokumentů a fotografií, věnované začátku Velké války
a životu obce Dolní Němčice ve válečných letech 1914 -1918
• 15:20 – 16:00 h - Výstava fotografií a dokumentů, věnovaná
začátku Velké války a životu obce Dolní Němčice ve válečných letech 1914 -1918 (venkovní prostor u památníku obětem 1. Světové války)
--- inzerce ---

Věž kostela sv. Vavřince
13. září 11:00 - 16:00 h, 14. září 12:00 - 16:00 h
Vstupné: dobrovolné
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
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2010 – 2014
Ohlédnutí starosty – část I.
Končí volební období a v říjnu na nás čekají další komunální volby. Nabízí se otázky, co se současné dačické radnici podařilo, ale také na čem je v budoucnu potřeba dále pracovat.
Z pohledu hodnocení a bilancování mají největší vypovídající hodnotu investice. Ty nejdůležitější bych rád připomněl
v první části následujícího přehledu.
Rok první:
• V roce 2011 jsme zajistili osvětlený přechod u rybníka Vražda.
Odstranili jsme tak na tomto místě „ruskou ruletu“ v podání
chodců při rizikovém přecházení. Dobrá věc se podařila.
• Rovněž od tohoto roku nám slouží semafory, které na křižovatce
u nádraží plní řadu prospěšných funkcí. Posunuly nás tak do kategorie „velkoměsta“.
• Nový boční vchod do jídelny Základní školy Boženy Němcové
umožňuje zájemcům stravovat se v naší vyhlášené kuchyni.
• Vystavěná zeď v Mateřské škole Bratrská nám umožnila přesvědčit tenisty, aby časem nehráli až na našem dvorku.
• Plynofikací Mateřské školy v Bílkově jsme udělali další krok k vyšší komfortnosti v našich pěti školkách.
• Pomalu, ale jistě jsme nastartovali metropolitní síť, tedy telekomunikační infrastrukturu, na kterou v budoucnu naváže celá
řada různorodých služeb. První vlaštovkou se stalo propojení
Základní školy a Městského úřadu v Dačicích. Díky za to.
• Odstranili jsme nedostatky kanalizace Za Lávkami, kvalitu dodávaných prací nám ohlídal osvědčený stavební dozor Fr. Lízal.
• Golf patří k létu. I když pouze minigolf, jeho zařazení zvyšuje
atraktivnost městského koupaliště.
Rok druhý:
• V roce 2012 jsme začali pěkně zostra. Rekonstrukce Kapetovy
a Strojírenské ulice včetně mostu je toho důkazem. Sdružená investice Jihočeského kraje rozprostřená do let 2011 – 2012 konečně odstranila hlučnost a nekonečné opravy dlažby na vozovce.
• Chlumečtí hasiči nás přesvědčili o potřebě rekonstrukce jejich
zbrojnice. Do Chlumce tak můžou zájemci zavítat nejen na představení tamních mažoretek, místní sbor dobrovolných hasičů
má díky lepšímu zázemí možnost postarat se také o svoji obec.
• Na Červeném Vrchu rekonstrukcí ulic Severní a Červený Vrch
končí poslední část prací na tomto sídlišti. Peníze na akci putují
z Regionálního operačního programu. Nemálo starostí a problémů, ale díky za ně. Je hotovo.
• Myslíme také na naše místní části, důkazem je dětské hřiště
v Borku. Finančně se na něm podílí i společnost .A.S.A., patří jí
díky za pomoc. Hřiště Borku sluší.
• Starý dosluhuje, nový zlepší služby pro naše občany. Komfortnější výtah v budově č. 27/I starého zámku slouží uspokojivě pro
nás všechny.
• Rozhodování nebylo jednoduché, ale rozhodně správné. Nové
3D kino ve zrekonstruovaných prostorách MěKS se má čile k světu. Dokazuje to slušná návštěvnost i trend poslední doby.
• Hotová plynofikace a ústřední topení v bytovém domě 303/I.
Dobrý hospodář se stará o svůj majetek a snižuje energetickou
náročnost bydlení.
• Chodník Mládežnická. Práce malého rozsahu, ale velmi potřebná. Jsou spokojení i ti, kteří se z Červ. Vrchu mohou do města
vydat po slušném chodníku pěšky. Poslouží tak svému zdraví
a neničí životní prostředí exhalacemi svých „čtyřkolých miláčků“.
Tak vypadaly první dva roky současného volebního období
z pohledu dačické radnice. Shrnutí druhé poloviny a výhled do budoucna najdete v dalším čísle Dačického zpravodaje.
Vlastimil Štěpán, starosta
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NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 6,
ul. Komenského č. p. 190, Dačice V veřejnosti.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 2+1, který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 10. 9. 2014 v době od 15:00 do 15:30 h
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

17,43

Předsíň

6,98

Pokoj 2

14,49

Spíž

1,74

Kuchyně

10,29

Sklep

11,56

Koupelna

3,60

Kolna

14,21

WC

1,26

Celkem

81,56

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena
dle rozhodnutí rady města), s tím ze zájemců, který předloží
nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného, kterou chce
platit za 1m2 bytu, doloží bezdlužnost vůči městu Dačice
a současně zaplatí jistotu 10 000 Kč před podáním nabídky
na byt. Při získání bytu bude jistota započtena na nájemné
a zálohy na služby za 1 měsíc a zbytek vrácen. Nabídnutá
částka musí být vyšší než minimální nájemné 53 Kč/m2.
K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu bude připočtena
částka 304,10 Kč za zařizovací předměty.
Mimo nájem se v bytě hradí zálohy na služby jako např.
vodné a stočné, STA, kontrola komínů, elektřina a plyn v bytě.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí
zájemců při stejné nabídce bude použito losování.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí,
jistota ve výši 10 000 Kč propadá a nájemní smlouva bude
uzavřena s dalším v pořadí. Ostatním zájemcům, se kterými
nebude uzavřena nájemní smlouva na byt, bude jistota vrácena.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále jí lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10. 2014
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 6,
Dačice 190/V“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči
městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor - ne starší jak 3 měsíce) a zaplacení kauce 10 000 Kč.
Konečný termín pro podání žádosti: 12. 9. 2014 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 15. 9. 2014 v 15:00 h na Městský úřad Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
s žádným zájemcem.
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Pronájem nebytových
prostor

Město Dačice nabízí pronájem volných nebytových prostor v prvním
patře v Obchodním centru v Antonínské ul. čp. 15/II v Dačicích:
kancelář č. 114 o ploše 20,00 m2
kancelář č. 127 o ploše 16,19 m2
kancelář č. 143 o ploše 21,28 m2
místnost č. 125 o ploše 17,15 m2
včetně společně užívané chodby, kuchyňky, schodiště a sociálního zařízení.
(místnost č. 125 je vhodná pro pedikúru,
masáže, kadeřnictví, atd.)
Zájemci o pronájem uvedených nebytových prostor se mohou písemně přihlásit na Městském úřadě v Dačicích, odbor
správy budov, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice. Informace podají pracovníci odboru
správy budov MěÚ v Dačicích, Krajířova
27/I, v kanceláři č. 108, 109, nebo na tel.
384 401 234/5.

Výměna oken
Firma Jan Bastl provedla v době
hlavních prázdnin výměnu oken
v přízemí budovy Gymnázia Dačice
a školní jídelny čp. 213/V a části oken
a zadních vstupních dveří na budově
ZŠ Neulingerova 108.
Práce byly provedeny v dobré kvalitě,
takže nová okna přispějí nejen k lepšímu
vzhledu budovy, ale hlavně k úsporám
tepelné energie a ke spokojenosti uživatelů těchto budov.
Dále bych chtěl poděkovat vedení škol
i školní jídelny za spolupráci a vstřícnost
při realizaci této akce a dodavatelské firmě za dobře odvedenou práci.
Jiří Koudelka, odbor správy budov

--- inzerce ---

KDU-ČSL Dačice
zve občany na setkání
s kandidáty do zastupitelstva města

Kouření nezletilých dětí
Odpovědět na otázku, proč děti začínají kouřit již na základní škole, asi jednoznačně nelze, protože pravděpodobně je celá řada důvodů, které děti ke
kouření přivedou. Mohli bychom začít u kouřících rodičů, sourozenců, kamarádů, u toho, že jim to rodiče zakazují, nebo děti chtějí být nezávislé, nudí se,
nebo je to v dnešní době „in“, tedy právě hlavně u nezletilých dětí.
V případě dospělých
je spíše tendence s touto závislostí skoncovat.
A de facto v naší zemi
vlastně děti kouří legálně, není to zákonem zakázané. Zakázaný
je jen prodej tabákových výrobků dětem
do 18 let. Tak z jejich pohledu by se dalo
říci, že nedělají nic protizákonného.
Jak toto vše ovlivnit, co s tím dělat?
Na to lze opět odpovědět různě, ale asi
je především důležitá prevence, a ta nejdůležitější vychází z rodiny, ale ta je i tou
nejobtížnější. Jak lze ovlivnit chování rodičů? Oni sami by měli chtít, aby jejich
děti vyrůstaly ve zdravém prostředí, aby
nekouřily, nepily, nefetovaly. Rodiče by
měli být tím správným příkladem pro své
děti, měli by získat jejich důvěru, umět
jim naslouchat, mluvit s nimi o všem,
o jejich problémech, o kouření. Nemávat

nad kouřením rukou a tím se zbavovat
odpovědnosti, že přece kouří „všichni“.
Nedávno mne zaujal článek jednoho
pana primáře z detoxikačního centra pro
nezletilé děti, že jako rodiče bychom měli
být všímaví, když se naše dítě setkává
s partou někde v parku na lavičce a nazval to „lavičkováním“, tedy místem, kde
to často všechno začíná – první cigareta,
první alkohol, první setkání s marihuanou a vše je většinou podložené „děsnou
nudou“.
Kouření u dětí má vždy nějaký důvod
a neměli bychom, ať už jako rodiče, nebo
prostě dospělí, nad ním jen mávnout
rukou, ale aspoň se zamyslet, pokusit se
něco udělat, třeba zrovna zahodit tu svou
popsanou krabičku cigaret a být tím pozitivním vzorem pro své dítě.
Dagmar Čermáková,
kurátorka pro děti a mládež

Dačická řežba přilákala stovky diváků
V sobotu 23. srpna odpoledne se v Kancnýřově sadu letos naposled sešli
řezbáři a diváci, aby společně s představiteli města zakončili Dačickou řežbu.
Její šestý ročník se konal pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
a za finančního přispění Jihočeského kraje.
Čech a Moravy.
Zejména místní si pak nenechali ujít
možnost setkat se se známými a příjemně
Po dobu trvání akce měli návštěvní- se pobavit při čtyřech hudebních večeci možnost sledovat práci deseti výtvar- rech, které se v parku Pod Lipkami konaly.
níků a mistrů svého řemesla. Je potěšu- Zkrátka – letošní ročník Dačické řežby se
jící, že zájem o dřevosochání a sledování vydařil. Poděkování za to patří řezbářům,
tvůrčího řezbářského procesu se s kaž- divákům, pracovníkům Technických sludým rokem zvětšuje. Dačická řežba už žeb Dačice, personálu Hospody pod Benení jen akcí místního významu. Mezi so- tonem, městské policii a všem, kteří nějachaři jsou jak tvůrci z Dačic, tak výtvarníci kým způsobem přiložili ruku k dílu.
z Brna, Oslavan, Větřní nebo Prahy. Díky
Teď už nás čeká poslední příjemný
zpětné vazbě od návštěvníků víme, že ce- úkol, a to v co nejkratším čase instalovat
lorepubliková propagace akce také nese vytvořená díla na finální stanoviště.
své ovoce. Diváci, kteří se na ni cíleně přiNaděžda Mastná, vedoucí odboru
jíždí podívat, jsou z nejrůznějších koutů
kultury a cestovního ruchu
--- inzerce ---

v sobotu 13. 9. 2014 v 16:00 h
U Třech křížů
Součástí setkání je i společné
posezení ve Sportovním centru
Rockhill a bowling

Všichni ví co, my víme i jak
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Vzdělávání pěstounů v roce 2014
V průběhu uplynulého jara proběhla další etapa vzdělávání pěstounů, které je jednou z povinností pěstounů upravenou novelou zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Rozsah vzdělávání je pro každého pěstouna stanoven
na 24 hodin ročně. Pro pěstounské rodiny správního obvodu Dačice zajišťuje vzdělávání MěÚ v Dačicích prostřednictvím Vzdělávacího střediska ANDRA se sídlem ve Vimperku a nově od letošního roku ještě prostřednictvím Mgr. Vladimíra Fejta, Vzdělávací činnost, Blažejov. Obě tyto vzdělávací agentury spolupracují a pro své přednášky si najímají
odborníky z oblasti pediatrie, psychologie, pedagogiky a právní oblasti.
Školení proběhlo v osmihodinových blocích. Pro pěstouny
významným tématem byla rozhodně novela občanského zákoníku, která přinesla nejen do
oblasti náhradní rodinné péče
velice důležité změny. Jedná se
zejména o přenesení převážné
většiny kompetencí na soud.
Novelou občanského zákoníku byl zcela zrušen po dlouhá léta
užívaný zákon o rodině. Rodinné právo bylo plně včleněno právě do občanského zákoníku. Tomuto tématu se obšírně věnoval
odborník na sociálně-právní ochranu dětí Mgr. Vladimír Fejt.
Další obsáhlý blok vzdělávání byl věnován speciální pedagogice, především specifickým poruchám učení, způsobům výuky dětí s těmito poruchami ve škole a hlavně doma. Přednášky
Mgr. Jiřiny Havlíkové z Pedagogicko-psychologické poradny
v J. Hradci pěstouni velmi ocenili, protože se s potížemi při učení často setkávají. Praktické příklady z této oblasti byli pro pěstouny přínosnými.
PhDr. Oldřiška Tomšová z Manželské a předmanželské poradny v J. Hradci a PhDr. Miroslav Frnoch ze Vzdělávacího střediska
ANDRA se ve svých přednáškách zaměřili na výchovné problé-

my s dětmi a na kontakt dětí z pěstounských rodin s biologickými rodiči. Výchovné problémy jsou problémy vyskytujícími
se téměř v každé pěstounské rodině. Důvodem je skutečnost,
že děti svěřované do náhradní rodinné péče jsou dětmi velmi
často deprivovanými a frustrovanými v důsledku neutěšených
sociálních vztahů a rodinného prostředí, z něhož pocházejí.
S tím velice úzce souvisí i kontakt s biologickými rodiči, který se
také ve většině případů neobejde bez problémů. Pro pěstouny
je důležité, aby byli na tyto náročné situace dobře připraveni
a dokázali na ně připravit i děti.
Posledním z lektorů byla pediatrička z J. Hradce MUDr. Ludmila Plocková. I ona pojala vzdělávání spíše z praktického hlediska. Zaměřila se na poskytování první pomoci a poučila pěstouny o aktuálních možnostech očkování.
Na podzim proběhne poslední blok školení v letošním roce.
Pro tuto závěrečnou část budou připraveny konkrétní kazuistiky, k nimž se budou vyjadřovat výše zmiňovaní odborníci a aktivně budou zapojeni i pěstouni. Organizátoři vzdělávání spolu s lektory se domnívají, že předávané informace nejsou pro
pěstouny zbytečné a i nadále se budou snažit vybírat témata
pro ně zajímavá, která by jim mohla být při jejich každodenní
záslužné činnosti nápomocná.
Blanka Sedláčková Vinklerová, sociální pracovnice

Ohlédnutí za činností Zdravého města Dačice
Před více než dvěma roky se Město Dačice přihlásilo k myšlence Zdravých měst ČR. Pořádání kulatých stolů, anket,
osvětových kampaní, setkávání na fórech - to jsou způsoby, jak město může oslovit své obyvatele, diskutovat s nimi
a získávat od nich podněty a nápady na zlepšení života ve městě s přesahem do dalších let. Jak k tomu sdělil Jan Bartošek, politik Zdravého města Dačice: „Způsob komunikace v rámci zdravých měst s občany je nenásilná forma zjišťování
potřeb života ve městě a z pozice komunálního politika je to současně i velmi důležitá zpětná vazba o tom, co ve městě
funguje nebo nefunguje a co je potřeba zrealizovat“.
Na základě takto získaných podnětů jsme realizovali řadu
změn, kterých jste si sami mohli všimnout. Některé z nich si dovolíme jmenovat:
• zřízení občanské poradny (každý čtvrtek v DPS, bezplatná služba)
• přístavba pečovatelského domu (termín otevření podzim
2014)
• zřízení sociálních a startovacích bytů (8 soc. a 2 start., momentálně obsazené)
• zavedení služby „Info foto závady“, která ve spolupráci s veřejností efektivně a rychle řeší závady či nepořádek na veřejných prostranstvích, v ulicích či na městské zeleni (stačí na
telefonní číslo 602 168 796 či e-mail majetek@dacice.cz zaslat
fotku či popis problému)
• více parkovacích stání na Havlíčkově náměstí
• zabránění průjezdu Neulingerovou ulicí (vyšší bezpečnost
chodců)
• příprava odpočinkové zóny v ulici Neulingerova
• zavedení senior pasu
• zpřístupnění WC na novém hřbitově (v pracovních dnech od
7:00 do 15:30 h)
• více dopravních zrcadel do ulic
• revize odpadkových košů a sběrných nádob (osazení nových

6

nádob na frekventovaných místech)
• označení chodníků piktogramy „Ukliď po mně, prosím“ (pozitivní reakce místních i turistů, zájem o piktogramy i z jiných
měst)
• osazení schránek se sáčky na psí exkrementy (budeme i dále
rozšiřovat)
Některé podněty není možné realizovat v krátkodobém
horizontu, protože je zde nutná návaznost na rozpočet města. Všechny podněty však vedení města projednává a v rámci
svých možností hledá řešení. Příkladem tomu je zbudování dráhy pro kolečkové brusle, ke které se v letošním roce připravuje
projektová dokumentace.
Projekt Zdravé město Dačice má pro město skutečně velký
přínos zejména v oblasti zapojování veřejnosti do dění ve městě. Velmi nás proto těší, že tyto aktivity se těší zájmu a podpoře
občanů, kteří tento nový způsob komunikace všeobecně vítají.
Po letních prázdninách pro Vás připravujeme osvětovou kampaň Dny zdraví, dále farmářské trhy a také setkání u kulatého
stolu tentokrát k řešení parkování a provozu u škol v ulici B.
Němcové.
Jan Bartošek, Hana Musilová a Marcela Chvátalová
za Zdravé město Dačice

www.dacice.cz

Co bylo, je a bude...?
Dačice
• Finišují práce na přístavbě Domu s pečovatelskou službou
v Dačicích. Již jen několik málo dní nás dělí od úplného dokončení stavby, která rozšíří nabídku pro naše seniory. Slavnostní otevření objektu proběhne 4. 10. 2014.
• Byla dokončena akce „Snížení energetické náročnosti budov
MŠ a ZŠ Bratrská ul.“ V rámci realizace této akce byla dokončena výměna oken, zrenovovány střechy objektů a zateplen
obvodový plášť budov.
• Pokračují práce na modernizaci technologií na čistírně odpadních vod v Toužíně. I. etapa, která zahrnuje například modernizaci objektů hrubého předčištění a dalších bude probíhat do konce tohoto roku. II. etapa pak bude realizována
v roce 2015 s termínem dokončení do 31. 10. 2015.
• Probíhá realizace „Odpočinkové zóny v Neulingerově
ulici“. V rámci této akce vznikne na volném prostranství
v Neulingerově ulici místo
k posezení a odpočinku. Budou zde osazeny herní prvky – kolotoč a houpadlo, lavičky, odpadkové koše a celou akci završí výsadba zeleně. Historický název této lokality
U Hrušky podpoříme výsadbou planých hrušní.
• Byla dokončena rekonstrukce oválu na Městském stadionu
v Dačicích. Komplexní oprava atletického oválu proběhla
v období letních prázdnin bez většího omezení provozu stadionu.
• Započala vlastní realizace zateplení obvodového pláště bytového domu U Nemocnice 86/II, zateplení mezonetových bytů
v bytovém domě Na Nivách, započaly práce na rekonstrukci
letní scény v Kaštanech a byla dokončena plynofikace bytového domu čp. 209/V.
• Probíhá příprava podkladů pro výměnu a doplnění plakátovacích ploch ve městě. Město Dačice se dočká jak důstojných

plakátovacích ploch na místech, kde je zvýšená frekvence
místních, tak například plakátovacích válců v centru města.
Předpokládaný termín realizace: září/říjen 2014.
• Probíhá příprava podkladů pro výměnu vývěsních skříněk na
Palackého náměstí. Řada vývěsních skříněk před Městským
kulturním střediskem není lichotivou dominantou našeho
krásného náměstí. Osazeny zde budou vývěsní skříňky nové,
v jednotném designu. Předpokládaný termín realizace: září/
říjen 2014.
Místní části
Bílkov
• Byla provedena revize mostních objektů. U jednoho objektu
v místní části Bílkov byl zjištěn havarijní stav, který bude nutné odstranit.
Borek u Dačic
• Po konzultacích s příslušnými orgány bylo povoleno osazení dopravního odrazného zrcadla v nepřehledné zatáčce na
konci obce směrem na Budíškovice.
Chlumec u Dačic
• Do rozpočtu města bylo zařazeno pořízení zvonu pro kapli
v Chlumci. Zvon, o který místní kaplička přišla v době okupace, bude nahrazen novým odlitkem. V současné době probíhá technická příprava. Předpokládaná realizace: do konce
roku 2014.
Malý Pěčín
• Byla dokončena první část rekonstrukce Terasového rybníka
v místní části Malý Pěčín. Objednáno bylo dále dokončení
zpevnění hráze. Z rozpočtu města byly vyčleněny finanční
prostředky na odbahnění tohoto rybníka. Po dokončení těchto kroků bude rybník opět plně sloužit ke svému účelu.
Velký Pěčín
• Byla provedena revize mostních objektů. U jednoho objektu
v místní části Velký Pěčín byl zjištěn havarijní stav, který bude
nutné odstranit.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku

Aktuálně o územním plánu Dačice
V září minulého roku schválilo zastupitelstvo města tzv. Zprávu o uplatňování územního plánu Dačice (tato zpráva se
podle stavebního zákona zpracovává každé čtyři roky).
Schválená Zpráva obsahuje řadu pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu, je tedy současně tzv. zadáním
změny územního plánu. (Již před započetím prací na návrhu
Zprávy byli článkem v Dačickém zpravodaji občané upozorněni,
že mohou předběžně uplatnit své náměty nebo požadavky na
změny územního plánu. Převážná část uplatněných požadavků
pak byla zapracována do návrhu Zprávy. Návrh byl poté zveřejněn a řádně projednán; během projednávání mohl každý uplatnit své připomínky oficiálně.)
Podle schváleného zadání v současné době projektant zpracovává návrh změny územního plánu; návrh měl být dokončen
a předán v srpnu, vyhotovení právního stavu (tzn. přepsání
a překreslení celého územního plánu) pak v září tohoto roku.
- Město však projektanta požádalo, aby dokončení návrhu změny pozdržel, a to z důvodu, že krajský úřad v současné době
pořizuje 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje (ZÚR - namísto původně plánovaného dubnového termínu nyní kraj počítá s vydáním aktualizace v říjnu tohoto roku). Pokud by totiž
změna územního plánu byla dokončena a vydána dříve než
aktualizace ZÚR, hrozilo by, že vzápětí bude muset být pořizo-

vána změna nová (včetně vyhotovení nového právního stavu),
neboť územní plán vždy musí být následně uveden do souladu
se změnou (aktualizací) ZÚR. Protože nelze předjímat, v jaké
konečné podobě budou aktualizované ZÚR vydány, je účelné
návrh změny územního plánu dokončit a upravit až po a podle
vydaných aktualizovaných ZÚR. Jiný postup by byl neracionální
a neekonomický. Vzhledem k výše uvedenému se dá předpokládat, že projednávání návrhu změny územního plánu Dačice
bude probíhat nejspíše koncem tohoto a začátkem příštího
roku. O projednávání návrhu a o možnostech uplatnění připomínek a námitek budou občané řádně informováni veřejnou
vyhláškou, případně rovněž v tomto listě.
Nezávisle na Zprávě o uplatňování územního plánu Dačice
byla pořízena a letos v dubnu vydána změna č. 1 územního
plánu. Tato změna byla pořízena na podnět krajského úřadu
v souvislosti s další projektovou přípravou obchvatu Dačic předmětem změny byla pouze úprava parametrů komunikací
v textové části územního plánu a nepodstatné úpravy křížení
dvou komunikací s obchvatem.
Jiří Lojka, odbor stavební úřad
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Jak se podniká v Dačicích
Vážení čtenáři,
jak jste se již mohli dočíst v článcích pana starosty, Město Dačice jednalo s místními podnikateli o tom, jakým
způsobem je může podpořit. Z tohoto jednání vzešla
kromě jiného myšlenka seznámit prostřednictvím článků
uveřejněných v Dačickém zpravodaji veřejnost s jednotlivými firmami. Cyklus jsme nazvali „Jak se podniká v Dačicích“ a začíná právě v tomto čísle. Redakce vždy položí 3
otázky a je na osloveném, jakým způsobem na ně odpoví.
Věříme, že tímto cyklem přispějeme k posílení prezentace místních firem.

Solná jeskyně Sal Marina

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší
firmy a začátek Vašeho podnikání?
Provozovat Solnou jeskyni Sal Marina v Dačicích jsme začali 12. 9. 2011. Důvodem otevření solné jeskyně bylo nabídnout
občanům chybějící službu, za kterou do této doby byli nuceni
dojíždět do vzdálených větších měst. Vzhledem k modernímu
stylu života v oblasti zdravého životního stylu zde dle našeho
názoru tato služba chyběla. Nabízíme tedy občanům možnost
využít účinky soli z Mrtvého moře, které jsou známé již po staletí a mají příznivý vliv na náš zdravotní stav. Kombinace účinků
mořské soli a ultrazvukového rozprašovače Sea Climate zlepšuje celkovou kondici organismu a příznivě působí na dýchací potíže, astma, alergie, dermatologické choroby, psychickou stránku atd. Uvědomujeme si, že v dnešní hektické době je důležitou
součástí našeho životního stylu i relaxace, kterou lze v naší solné jeskyni absolvovat. Díky příjemnému prostředí lze relaxovat
a odpočinout si při poslechu relaxačních melodií.

Jak se Vám podniká v Dačicích?
Zahájení činnosti Solné jeskyně v Dačicích se postupem času
ukázalo jako velmi vhodná investice. Jsme rádi, že se k nám naši
zákazníci vrací a děkujeme všem za pozitivní zpětnou vazbu.
Těší nás, když se zákazníci vrací a doporučují nás dál, proto jsme
se rozhodli jim poděkovat formou permanentek, dárkovými
poukazy a slevami na SeniorPasy. I přes minimální reklamní
kampaň se naše klientela rozšiřuje, a to díky kladným reflexím
stávajících zákazníků. Překvapuje nás i zájem o naše služby ze
vzdálenějších míst. Snažíme se o maximální vstřícnost a jsme
k dispozici vždy dle telefonické domluvy.

Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Naší váženou klientelou jsou především školky z Dačic i okolí, rodiče a prarodiče s dětmi, romanticky založené páry, senioři
a další skupiny občanů. Jsme rádi, že můžeme nabídnout naše
služby i tělesně postiženým spoluobčanům díky bezbariérovému přístupu a ti je rádi využívají. Nejvíce nás těší to, že se naši
zákazníci vrací. To považujeme za největší úspěch.
Milada Dohnalová
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TRW-DAS a.s.
Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy
a začátek Vašeho podnikání?
TRW-DAS a.s. se sídlem v Dačicích patří mezi největší zaměstnavatele na Jindřichohradecku s více jak 1100 zaměstnanci. Podnik byl založen na začátku
60. let minulého století a prakticky od začátku se v něm vyráběly díly pro automobilový průmysl. Klíčovým okamžikem pro
podnik pak byl rok 1994 kdy v rámci privatizačního projektu, se
jeho vlastníkem stal americký koncern TRW Automotive se sídlem v Livonii, ve státě Michigan v USA. Tento americký koncern
zaměstnává po celém světě cca 65 000 zaměstnanců.
TRW-DAS a.s. se skládá ze dvou výrobních závodů a inženýrského centra:
• závod Řízení vyrábí různé druhy vnitřních a vnějších kulových kloubů, dutých čepů, vodících táhel, stabilizátorů a kontrolních ramen náprav pro osobní a nákladní automobily.
Ročně se těchto dílů vyrobí zhruba 30 milionů kusů a to pro
koncové zákazníky, jimiž jsou všechny významné automobilky typu VW, Audi, Porsche, Fiat, Ford, Renault, atd.
• závod Ventily produkuje sací a výfukové ventily spalovacích
motorů. V letošním roce jich vyrobí okolo 23 miliónů kusů.
TRW-DAS dosahuje obratu okolo 3,5 miliardy Kč.
V květnu roku 2006 byl v Dačicích také zahájen provoz nového TSCD centra (technické a vývojové centrum), kde v současné
době pracuje přes 50 zaměstnanců, a to převážně na inženýrských pozicích (konstruktéři, zkušební inženýři).

Jak se Vám podniká v Dačicích?
Mě osobně velmi dobře. Pocházím totiž z tohoto kraje a považuji to osobně za obrovské štěstí, že podnik tohoto typu zde
existuje. Jinak podnikání v městě typu Dačice má své výhody
a nevýhody. Jako výhodu bych viděl relativně malou fluktuaci zaměstnanců. Další výhodou je význam podniku pro město
a jeho okolí. To nám velmi pomáhá při jednání s různými institucemi. Každý si totiž uvědomuje význam této fabriky. Já jsem
za svoje působení zažil dva starosty a jednání s nimi bylo vždy
velmi vstřícné. Jako určitý handicap města tohoto typu vidím
situaci, kdy potřebujeme sehnat odborníky do různých technických i administrativních funkcí. To je velmi obtížné. Dačice nejsou pro lidi z jiných krajů tak atraktivní a lidí, jež odsud pochází,
něco vystudují a zůstanou zde, zase tolik není.

Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Jednoznačně to, že se fabrika v současné době rozvíjí. Víte,
já osobně považuju existenci takovéto fabriky v tomto městě
za „malý zázrak“. V posledních několika letech se dále investuje. Postavila se nová hala, zastřešila se plocha mezi lakovnou
a hlavní halou. Nakoupila se celá řada nových strojů a zařízení.
Zavedly se nové technologie. I výhled do dalších let nevypadá
špatně. Opravdu je to malý zázrak. Za tím stojí obrovské množství práce zaměstnanců. Spousta z nich jsou opravdoví „srdcaři“
a jsou nesmírně šikovní. S těmi se opravdu dělá dobře. Na druhé
straně si však nejsem úplně jist, zda si úplně všichni uvědomují,
že to, co stačí dnes, zítra už stačit nemusí. Pořád mi to připadá,
že někteří to vnímají tak, že je povinnost fabriky se o ně postarat. Ono je to ale přesně naopak. Fabrika bude fungovat jen tak
dlouho, dokud se to firmě vyplatí. Onu podobnou situaci jako
my dnes, zažívaly fabriky v západní Evropě před deseti, dvaceti lety a dnes jsou některé z nich na zavření. Takže za největší
úspěch do budoucna bych považoval změnu myšlení lidí v tomto ohledu.
Ing. Jiří Vystrčil, generální ředitel
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Praktický průvodce insolvenčním řízením – část II.
Návrh na povolení oddlužení
Kdo může podat návrh na povolení oddlužení, jak zahájit insolvenční řízení? Insolvenční řízení se zahajuje na základě
insolvenčního návrhu. V případě, že má dlužník zájem o podstoupení oddlužení, je bezpodmínečně nutné, aby současně s insolvenčním návrhem podal i návrh na povolení oddlužení (děje se tak jednoduchým způsobem, kdy dlužník
v rámci formuláře zaškrtne příslušnou kolonku).
Návrh na povolení oddlu- osoba – např. věřitel, který má vůči dluž- vrhu jiné osoby. Vzhledem ke skutečnosti,
žení spojený s insolvenč- níkovi nějakou pohledávku, tzn. poža- že „upozornění“ je umístěno zcela na konním návrhem může podat duje po dlužníkovi nějaké plnění – např. ci rozsáhlého poučení, bývá právo podat
pouze dlužník. Ve většině peníze. Insolvenční soud dlužníkovi zašle návrh na povolení oddlužení ze strany
případů se jedná o fyzickou poštovní zásilku se 2 dokumenty. Jedním dlužníků zcela opomenuto a na majetek
osobu, která se dostala do dokumentem je usnesení soudu, které ob- dlužníků bývá i zbytečně prohlašován
nepříznivé finanční situace (tzn. je v úpad- sahuje výzvu, aby se dlužník vyjádřil k in- konkurz.
Dluh z podnikání? Primárně a v zásaku, popř. jí úpadek hrozí) a v zásadě s ur- solvenčnímu návrhu jiné osoby, tzn. aby
čitými výjimkami nemá dluh z podnikání sdělil svůj vlastní názor k insolvenčnímu dě je oddlužení určeno pro fyzické oso(k dluhu z podnikání viz níže). Jako společ- soudu jiné osoby. Druhým dokumentem by, které nemají dluhy z podnikání. Dluh
z podnikání nebrání a netvoří překážku
ný návrh na povolení oddlužení mohou je samotný insolvenční návrh jiné osoby.
I v tomto případě není nic ztraceno pro oddlužení, pokud s oddlužením soupodat i manželé.
Návrh na povolení oddlužení se podává a lze úspěšně podstoupit proces oddlu- hlasí věřitel, o jehož pohledávku se jedna formuláři, který je volně přístupný na žení, pokud dlužník zpracuje a podá ke ná, tzn. např. obchodní partner v rámci
webových stránkách Ministerstva sprave- krajskému soudu svůj vlastní návrh na podnikání – lze doporučit, aby souhlas
dlnosti ČR: https://isir.justice.cz/isir/com- povolení oddlužení (jedná se o tentýž věřitele byl přiložen k návrhu na povolení
veřejně přístupný formulář v rámci odka- oddlužení, nebo se jedná o pohledávku
mon/stat.do?kodStranky=FORMULAR.
Návrh na povolení oddlužení se podá- zu viz. výše) ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy věřitele, která zůstala neuspokojena po
vá ke krajskému soudu (= insolvenčnímu insolvenční soud doručil dlužníkovi insol- skončení konkurzu – tzn. i po prohlášení
soudu) dle místa bydliště dlužníka (vyhle- venční návrh podaný jinou osobou (např. konkurzu na majetek dlužníka a ukončení konkurzního řízení lze v zásadě zahádat konkrétní krajský soud dle místa byd- věřitelem).
Je třeba si poznamenat okamžik (den), jit další/nové insolvenční řízení a podliště lze např. prostřednictvím následujícího odkazu: http://mistni-prislusnost.com/ kdy dlužník převzal poštovní zásilku in- stoupit proces oddlužení, nebo se jedná
cz/request.php). Pokud se týká způsobu solvenčního soudu; do lhůty 30 dnů se o pohledávku zajištěného věřitele.
Monika Urbanová,
doručení návrhu na povolení oddlužení započítávají kalendářní dny (tzn. jak prainsolvenční správkyně
lze obvykle volit mezi osobním doruče- covní dny, tak sobota, neděle nebo sváním nebo doručením prostřednictvím tek). Insolvenční soud je povinen dlužníka
Úřední dny - 5. 9. a 19. 9. v Dačicích –
poučit o tom, že má dlužník právo podat
provozovatele poštovních služeb.
Dům s pečovatelskou službou,
V současnosti nejsou neobvyklé pří- návrh na povolení oddlužení ve lhůtě 30
vždy od 8:00 do 14:00 h.
pady, kdy insolvenční řízení zahájí jiná dnů ode dne doručení insolvenčního ná-

Setkání s občany
Letní měsíce včetně srpnového superúplňku máme za sebou. Letní dovolené jsou vyčerpány a pomalu začíná nastupovat podzimní rytmus.
Nedá mi to, abych se v rámci ohlédnutí
za prvním pololetím nezmínil o setkáních
s občany, která v měsících březen (Telč),
duben (Dačice, Brtnice, Slavonice, Třešť,
Polná) a červen (Jihlava) proběhla postupně ve všech sedmi městech mého senátního obvodu.
Když jsme v březnu začínali organizovat
první setkání se senátorem v Telči, nebyli
jsme schopni úplně odhadnout zájem
o účast ani témata. Osobně jsem spíše
předpokládal, že zájem nijak velký nebude. Kromě jiného i proto, že pokud si se
mnou někdo potřebuje domluvit osobní
schůzku, není to nijak komplikované. Stačí zavolat (kontakty na www.vystrcil.cz)
a po nalezení vhodného termínu (to může
chvíli trvat) se setkání na domluveném
místě uskuteční.
Pokud bych měl nyní stručně celkově

shrnout výsledky setkání se senátorem,
potom si odnáším následující poznatky:
Komunální (městská, obecní) politika
lidi zajímá a rádi a aktivně o ni diskutují.
Pokud se setkání zúčastnil i starosta (Telč,
Dačice, Brtnice, Polná, Jihlava), účastníci
setkání často využívali právě jeho přítomnosti k diskusi o místních problémech.
Poměrně zajímavé byly debaty o možnostech spojení obcí a měst v území
za účelem společné podpory rozvoje.
Zejména na Dačicku a Slavonicku jsem cítil, že nejsou spokojeni s pozorností, která
je těmto lokalitám z úrovně kraje nebo
státu věnována.
Při diskusích o té tzv. velké politice bylo
zřejmé, že se politici obecně netěší příliš velké důvěře a byla cítit i určitá skepse
k možnostem změn či nápravy. V některých případech jsme se dostali i k diskusi

o fungování Senátu, jeho potřebnosti,
efektivitě fungování apod. Zde bylo často
poznat, že některé pravomoci, výsledky
fungování a role Senátu zůstávají normálním občanům utajeny nebo jsou docela
zásadně zkresleny. Považuji to za logické.
Normální člověk nemá čas na to, aby studoval podrobnosti fungování ústavních
institucí. Je to spíše věcí samotné ústavní
instituce, jakým způsobem její představitelé vystupují a jaký obraz o sobě vytváří.
Kdybych si měl pro sebe výsledek všech
setkání vyhodnotit, potom přes zpravidla
nepříliš početnou účast považuji jejich organizaci za užitečnou. Za rok zkusíme vše
zopakovat a uvidíme. Již jen samotné meziroční porovnání průběhu a zájmu může
být zajímavé. Mějte se pěkně a hezký zbytek léta.
Miloš Vystrčil, senátor
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Ke komunálním volbám

Velké stěhování

Ve dnech 10. a 11. října se budou
konat volby do zastupitelstev měst
a obcí. Část voličů se voleb nezúčastní a to ti, kteří k volbám již dlouhodobě nechodí a ti, kteří jsou zklamáni současnou situací ve společnosti
a žádné politické straně nevěří.

Dne 1. 8. proběhla na náměstí v Dačicích taková větší, neobvyklá akce. Zdejší letecké muzeum získalo do svých sbírek další exponát - vrtulník Mi - 2.

Druhá část občanů je již rozhodnuta
koho volit, jsou to především skalní příznivci tradičních politických stran.
Třetí část voličů váhá, zda se má voleb
zúčastnit a nebo neví koho volit. Těm doporučuji seznámit se s volebními programy kandidujících politických stran a volit
tu stranu, jejíž program je pro ně nejpřijatelnější zejména v oblastech sociální péče,
zdravotnictví, kultury a veřejného pořádku.
Tu stranu, která je ochotná spolupracovat při řešení veřejných záležitostí
s ostatními politickými stranami a její zastupitelé budou k dosažení pro občany
k řešení jejich připomínek a návrhů.
Je jenom na voličích, aby svými hlasy při volbách rozhodli, zda si přejí, aby
došlo ke změnám v zastupitelstvu a tím
i v radě a vedení města Dačic.
Jiří Fiala, Dačice

Ovšem bylo nutné jej před samotným
přestěhováním trochu odstrojit. Znamenalo to odmontování nosného rotoru
s reduktorem včetně zadní části trupu.
To kvůli jeho výšce a délce. Samozřejmě
se to neobešlo bez použití jeřábu, za což
chci moc poděkovat jeho majiteli panu
Františku Karáskovi. Bylo ještě nutné zhotovit speciální podvozek, který celkovou
výšku snížil, aby se mohlo projet vraty.
Samotný vrtulník přepravila firma pana
Jirky Nováka, která již vrtulník přepravovala z nedalekých Hodic u Třeště do Bílkova.
Akce byla naplánovaná na pozdní odpolední hodinu kvůli menšímu počtu vozidel na přilehlém parkovišti.

Vše se podařilo, žádné komplikace nenastaly, a to asi hlavně kvůli tomu, že se
této akce zúčastnili i zdejší dobrovolní
hasiči pod vedením Vlasty Švece. Musím
přiznat, že díky těmto ostříleným borcům
byl vrtulník na svém místě během půl
hodiny. Bylo přece jenom vidět, že jsou
zvyklí vzít za práci. Chci jim touto cestou
moc poděkovat, bez jejich pomoci bych
se neobešel. Nutno podotknout, že ani
nečekali na poděkování a kvapem odcházeli. „No hoši, povedlo se nám to a máte
na tom hlavní podíl.„ Rovněž chci ještě
poděkovat firmě HM - Metal, jejíž majitelé pan Hečka a pan Máca muzeu taktéž
nezištně pomáhají.
Vlastimil Kolomazník
--- inzerce ---
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Nejžádanější tituly v naší městské
knihovně do léta roku 2014
Co se týče krásné literatury – beletrie –
nejvíce se půjčovaly tyto knihy:
• Kateřina Tučková - Žítkovské bohyně
(17 krát)
• Hana Rebeka Šiander - Hedvika
(16 krát)
• E. L. James - Padesát odstínů šedi a svobody (15 krát)
• T. Keleová – Vasilková - Ranč u dědečka
(14 krát)
• T. A. Crosse - Dívka z přístavu (13 krát)
• Klára Janečková - Srdce v písku a temnota (13 krát)
• Hana Marie Körnerová - Dokud se budeš smát a Stanice odložených lásek
(13 krát)
Co se týče naučně populární literatury
– nejvíce se půjčovaly tyto knihy:
• Alexander, Eben - Jaký je život po životě (Tisíce lidí mají osobní zkušenost
s prožitkem blízké smrti (PBS). Doktor Eben Alexander je jedním z nich,
a právě díky svému lékařskému vzdělání této zkušenosti porozuměl a předkládá nám důkaz o tom, co se děje po
smrti.)
• Judita Matyášová - Přátelství navzdory
Hitlerovi (Sofiina volba po Česku. Osudy českých dětí, které za války uprchly
do Dánska a setkaly se po 70 letech.)
• Halina Pawlowská - Zeptej se mámy,
aneb, 100 receptů jak se dožít 100 let
• Marie Poledňáková - S kým mě bavil
svět
• Jiří Šavlík a Jan Hnízdil - Jak léčit nemoc
šílené medicíny, aneb, Hippokratova
noční můra. České zdravotnictví je nemocné. Více než opravdové léčení lidí
dnes vidíme finanční a politické zájmy,
které náš medicínsko-zdravotnický
svět dokonale ovládly. A někdy to vypadá, že zdraví občana je na řadě až
poté, co se nasytí peněženky mocných
farmaceutických firem a podnikatelských skupin. Vzniká zajímavý paradox.
Zatímco dříve člověk pečoval o svoje
zdraví a kolem toho organizoval veškeré své aktivity, nyní se občan musí hlavně přizpůsobit zájmům zdravotnických
lobbistů…
Stále je zájem o nové knížky z historie,
nové biografie, nové průvodce a cestopisy, bylinky, správné stravování, či různé záhady a tajemství. Trvale je zájem
o knížky z pedagogiky.
Čtenáři dětského oddělení preferují knížky o vílách, stále letí Šmoulové
a Simpsonovi, Deník malého poseroutky či knížky rakouského autora Thomase

Breziny. Mezi
děvčaty
je
oblíbený komiks Pupíky.
Mě osobně
velmi těší, že
mezi nejpůjčovanějšími
knížkami jsou dokonce dvě pohádkové
knížky o skřítkovi Medovníčkovi jihočeského spisovatele Jana Lebedy. Také je zajímavé, že někteří čtenáři si vybírají knížky podle toho, zda je to perlorodka (hra
Lovci perel – www.mkdac.cz) a protože
mezi perlorodky jsou zařazené hlavně
kvalitní knížky, tak je to velice radostné
zjištění. Co se týče výpůjček dětských
naučných knížek, vedou tyto tituly: Strašidelná zvířata, Knížka plná nápadů, Obrazový atlas světa, Shrek, Co ještě nevíte
o přírodě, Palubní letectvo či Dobrodružství v Amazonii.
Přijďte do knihovny – určitě si u nás vyberete!
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Virtuální Univerzita
třetího věku
www.e-senior.cz
Motto: „Vzdělávání přichází za seniory“
Vážení senioři, chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem konzultačním středisku je možné
studovat různá témata v malé skupince
Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají
- podobně jako Vy - zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových
poznatků. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která Vám
dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště. Neváhejte a přijďte mezi nás!
Možnost zrychleného úvodního
kurzu Astronomie pro NOVÉ ZÁJEMCE
V ZÁŘÍ. NEVÁHEJTE!
• ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2014!
• Konzultační středisko: MK DAČICE
• Zřizující organizace konzultačního
střediska: Městská knihovna Dačice
• Místo výuky: MK Dačice, Pantočkova 89
• Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Chadimová, knihovna@mkdac.cz, tel:
721 145 265, 384 422 397, www.
mkdac.cz

Svaz tělesně postižených
vás zve:
16. 9. 2014 - Jednodenní výlet
Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou a okolí
•
odjezd v 7:00 h
•
kontakt:
F. Stejskal - tel: 722 689 768
F. Přikryl - tel: 607 236 293

27. 9. 2014 - Odpolední čaje
•
•
•

začátek 14:00 h
hotel Stadion
hrají: p. Anděl
a p. Švec
--- inzerce ---

MO ČSSD Dačice zve občany na

předvolební setkání
s p. Milanem Štěchem,
předsedou senátu ČR
19. 9. 2014 v 15:00 h
Palackého nám. v Dačicích
Doprovodný program:
* vystoupení DM studia
mažoretky Dačice
* vystoupení hudební skupiny
BLUE MOON ZUŠ Dačice
Srdečně zveme všechny občany na
toto setkání
MO ČSSD Dačice
--- inzerce ---

vás srdečně zve na zápis
do předškolních oborů
v Dačicích

♫První
♫
krůčky k hudbě
děti od 18 měsíců do 4 let

♫Rytmické
♫
krůčky
děti od 4 do 6 let

Zápis se uskuteční 3. 9. 2014
od 15:00 do 17:00 h
v ZŠ Komenského v Dačicích
další informace
na tel: 720 242 092
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Deset let leteckého muzea
V sobotu 2. srpna se konala na Palackého náměstí slavnostní akce. Zdejší letecké muzeum slavilo desetileté výročí založení, a to formou představení různých exponátů
které přivezli ukázat příznivci letectví, potažmo leteckého muzea.
Představena byla celá
řada různých věcí. Dominantou celé akce bylo
protiletadlové
dvojče
z první poloviny padesátých let na podvozku
Praga V3S. Tenhle skvost
představil jeho majitel
pan Jarolým z Brna. Jako
před pěti lety, i letos se představil pan Ing. Zbyněk Daňhel, který
přivezl ukázat, a dá se říci i trochu předvést (pouštění hořáků)
koš od horkovzdušného balonu a přivezl také ukázat tříkolku
z motorového rogalla. Dalším těžko přehlédnutelným exponátem byla motorová krosna od „paraglajdu“, kterou pro tuto akci
zapůjčil Vlasta Novák z nedaleké Peče.
Ovšem nejen létáním je člověk živ. Na této akci představil
svoji perfektně zrenovovanou sajdu Dněpr K - 750 u roku 1964
vyrobenou v Kyjevském motocyklovém závodu pan Ing. Martin
Kadlec.
Z pozemních strojů se neplánovaně přijel představit i pan
Pokorný se svým Fordem z r. 1920? Ukázka nejen tohoto stroje,
ale i ostatních vystavených exponátů přilákala spoustu zájemců
nejen o leteckou historii.
Samozřejmě se této akce zúčastnila i řada pozvaných hostů.
Byla to zejména rodina Göthova z Jihlavy. Po jejich strýci Vilému
Göthovi, který padl v letecké bitvě o Británii, je muzeum pojmenováno. Dále se této akce zúčastnil pan František Zabloudil
z Jemnice, pan Kaštánek z Lipnice, bývalý starosta pan Rudolf
Hájek a paní Ludmila Formánková z letecké základny Náměšť
nad Oslavou. Je škoda, že se nemohlo zúčastnit vedení města.
Bohužel se tato akce konala v době dovolených, a tak se všichni
omluvili.
Myslím, že oslavy se velice vydařily, počasí bylo jak na objednávku. Musím touto cestou poděkovat panu Láďovi Lesnému,
který po celou dobu trvání této akce byl vždy k dispozici, ať se
jednalo o umístění přijíždějících aktérů s exponáty, nebo při
jakémkoli dotazu návštěvníků, který dle možnosti zodpověděl.
Takže co dodat a přát si? Letu zdar a snad se setkáme při dalším - patnáctiletém - výročí.
Vlastimil Kolomazník
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Ministr kultury Daniel
Herman v Katolickém domě
V sobotní podvečer 19. 7. zavítal v doprovodu dačických
představitelů města do Katolického domu ministr kultury
Daniel Herman. Po úvodním přivítaní s předsedou a členy
spolku si prohlédl prostory domu a projevil spokojenost
s všestranným využitím velmi pěkných prostor, které Katolický dům nabízí.
Při drobném občerstvení debatoval
pan ministr Herman
se všemi zúčastněnými o české i evropské politické situaci
a odpovídal na dotazy
a připomínky. Při milém až přátelském posezení, které trvalo
asi pětačtyřicet minut, jsme společně rozmlouvali i nad nepolitickými tématy. Poté, co jsme se s panem ministrem rozloučili,
vedli jeho kroky na dačický Karmel.
Hana Kopečková

Aktivity v Katolickém domě
od září opět pokračují
Od září budou opět pokračovat aktivity, které v Katolickém domě probíhaly i před prázdninami.
Kroužek lezení na umělé stěně pro děti od 8 do 15 let v úterý
odpoledne. Nábor proběhne v úterý 9. září od 14:30 do 16:30 h.
Vedoucí: Kamil Kopeček, tel. 731 491 475.
Tvoření a zpívání s malými dětmi každý čtvrtek od 16:00 do
17:00 h. Společně si zazpíváme, zahrajeme, něco pěkného vyrobíme. Pro děti od 0 do 7 let a jejich rodiče. Začínáme ve čtvrtek
11. září.
Cvičení pro zdraví – s prvky aerobiku, posilování, strečinku
– ve středu od 17:30 do 18:30 h. Pro všechny, kteří chtějí být fit.
První hodina ve středu 10. září.
Ping-pong pro veřejnost – každou středu od 18:30 h nebo
po tel. domluvě (Zdeněk Havlík 721 478 454, Antonín Štěpánek
724 910 948).
Lezení na umělé stěně pro veřejnost – po tel. domluvě (Kamil Kopeček, 731 491 475).
Na všechny děti, jejich rodiče i sportovní nadšence se těšíme
v novém školním roce!
Hana Kopečková
--- inzerce ---
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Jindřichohradečtí výtvarníci
vystavují v MMaG Dačice
Jindřichohradecký výtvarník Vladimír Nosek (1959)
představí po šesti letech v Městském muzeu a galerii
v Dačicích průřez své tvorby v oblasti olejomaleb a koláží
za poslední období. Spolu s ním se ve výstavních prostorách představí i keramička Stanislava Krninská.
Velikost výstavní plochy galerie umožní autorovi předložit návštěvníkům ucelený pohled na jeho výtvarnou tvorbu
v posledních pěti letech - na olejomalbu
a především koláž. Koláž ve své klasické
podobě nalézá i v dnešní době v podání
Vladimíra Noska své kouzlo a originalitu,
mnohdy lehce inklinuje k užité grafice, jindy zase k surrealistickým prvkům. Na výstavě se objeví především koláže ze čtyř
ucelených souborů s názvy: Nebe, peklo, ráj (2010-2013), Panoptikum (2012-2013), Ona (2013-2014) a Labyrint (2014). Každý
ze souborů má určitou výtvarnou linii, charakteristickou především střídáním a opakováním stejných prvků a barevných intonací, vyjadřující společnou myšlenku daného souboru.
Významným prvkem většiny olejomaleb je barevná střídmost, ucelená kompozice se smyslem pro detail. Některá díla až
balancují na hranici černobílého zpracování. Námětově se Vladimír Nosek pohybuje v širokém spektru od temných zákoutí až
k aktu a zejména portrétům, které v posledním období v tvorbě autora převládají a tvoří podstatnou část vystavovaných děl
v galerii. Autor má za sebou celou řadu výstav po celé republice
i v Rakousku. Průměrně připravuje kolem osmi výstav ročně.
Společně s Vladimírem Noskem představuje svou keramiku
Stanislava Krninská, rovněž z Jindřichova Hradce. Oba výtvarníci se na společné výstavě setkali ve zdejší galerii právě před šesti lety. Stanislava Krninská se keramice věnuje již více než třicet
let. Společně s manželem, akademickým sochařem Vladimírem
Krninským, předvádí toto staré řemeslo na různých akcích, např.
o adventu na zámku v Jindřichově Hradci apod. Keramiku tvoří
nepravidelně, ve volném čase, převážně na zakázku. Přesto má
za sebou řadu výstav, např. v J. Hradci nebo Praze.
Výstava obou autorů bude slavnostně zahájena v neděli
7. září v 16:00 h. A můžeme se těšit i na hudební doprovod v podání vokální skupiny X-TET z J. Hradce, která se mimo jiné představila i na letošním ročníku dačického festivalu „Za dačickou
kostku cukru.“
Marie Kučerová, ředitelka

se vrací ke stálému programovému schématu
Je tady září a to, kromě mnoha jiných věcí, znamená, že se dačické 3D kino znovu vrací k programovému schématu promítání
ve středu, v pátek a v neděli – tedy tak, jak jste byli zvyklí.
Zároveň se v našem kině znovu objeví také oblíbené programové bloky. Už 17. září v 10:00 h dopoledne se tak můžete přijít
podívat na projekci nesmrtelné filmové romance v novém zpracování - Angelika, a to za jedinečnou cenu 50 Kč.
Ani na podzim nepřijdou o svoje filmy diváci z klubu náročného diváka, pro které jsme tentokrát připravili nový cestopisný
dokument Století Miroslava Zikmunda, který vůbec poprvé
zveřejňuje i deníky tohoto slavného cestovatele, filozofa a diplomata. Nahlédnout do nich spolu s námi můžete už 24. září.
A první školní měsíc nezapomínáme ani na děti. Pro ty jsme
připravili hned dvě reprízy úspěšných letních novinek. První zářijovou neděli tak můžete vyrazit na pohádku Jana Svěráka Tři
bratři, ve které určitě velké kouzlo objeví i dospělí návštěvníci.
A v neděli 28. září pak máme připravenou animovanou pohádku
Jak vycvičit draka 2 ve 3D projekci.
Celý program najdete také na 14. straně zpravodaje a mnohem
víc o připravovaných filmech se dozvíte na našich webových
stránkách www.kinodacice.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
Milan Krotký

--- inzerce ---

KOUPÍM

pole, lesy, pastviny
Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel: 602 445 344
--- inzerce ---

EKOLIKVIDACE VOZIDEL
Nabízíme ekolikvidaci jak pojízdných aut, tak autovraků
a jejich odvoz, zdarma potvrzení o ekolikvidaci vozidla.
Navíc Vám zaplatíme 500 - 2.000 Kč na ruku.

Tel.: 776 694 194
13
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
3. září, středa, 19:00 h
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 100 Kč
5. září, pátek, 19:00 h
V OKU TORNÁDA, sci-fi, 2D
89 min., české titulky, vstupné 90 Kč
7. září, neděle, 17:00 h
TŘI BRATŘI, pohádka, 2D
90 min., česky, vstupné 100/120 Kč
10. září, středa, 19:00 h
DÍRA U HANUŠOVIC, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 120 Kč
12. září, pátek, 19:00 h
ŽELVY NINJA, sci-fi,3D
100 min., český dabing, vstupné 130 Kč
14. září, neděle, 19:00 h
LET´S DANCE, taneční film, 2D
112 min., české titulky, vstupné 110 Kč
17. září, středa, 10:00 h
ANGELIKA, romantický, 2D
113 min., český dabing, vstupné 50 Kč
19. září, pátek, 19:00 h
FAKJŮ PANE UČITELI, komedie, 2D

118 min., český dabing, vstupné 110 Kč
21. září, pátek, 19:00 h
PARÁDNĚ POKECAL, komedie, 2D
85 min., česky, vstupné 100 Kč

24. září, středa, 19:00 h
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA, 2D
75 min., česky, vstupné 90/FK 80 Kč
26. září, pátek, 19:00 h
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3, 2D
126 min., české titulky, vstupné 100 Kč
28. září, neděle, 17:00 h
JAK VICVIČIT DRAKA 2, animovaný, 3D
105 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč

Městské kulturní středisko
12. září, hlavní sál MěKS, 19:00 h
SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA
program:
KVÍTEK, KYTAROVÉ KVARTETO ZUŠ Dačice,
Předání cen města za rok 2013, LUBOMÍR BRABEC - kytarový recitál
vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 200 Kč
20. září, hlavní sál MěKS, 21:00 h
JAKSI TAKSI + Backspace
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč

Městské muzeum a galerie
7. září - 14. října
VLADIMÍR NOSEK - olejomalby a koláže
(2009 - 2014)
STANISLAVA KRNINSKÁ - keramika
výstava
slavnostní zahájení:
7. září od 16:00 h, hudební doprovod X-TET
z Jindřichova Hradce
7. září - 31. října
SVĚT FOTOGRAFIÍ JANA ŘÍHY V ROCE 2013
výstavní chodba muzea
13. a 14. září
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
volný vstup do expozic a na výstavy

INFOCENTRUM DAČICE
Palackého nám. 1, 380 01 Dačice
info@dacice.cz, www.dacice.cz
tel: 384 401 265
Otevírací doba:
1. - 15. 9.
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
od 16. 9.
pondělí, středa 7:30 - 17:00 h
úterý, čtvrtek 7:30 - 15:00 h
pátek 7:30 - 14:00 h

--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL
Změnili jsme otevírací dobu restaurace o víkendech
a st. svátcích. Restaurace s kuchyní je otevřena
od 11:00 hodin. Ke každému obědu od 11:00 do 14:00
hodin dostanete 0,3l točené limonády nebo 0,3l
vody zdarma.
5.-7.9. AKČNÍ CENY VŠECH 24 DRUHŮ PIZZ!
Od pátku do neděle platí sleva 10% na všechny
druhy pizz!
12.-14.9. AKCE NA BECHEROVKU LEMOND!
19.-21.9. BOWLING ZDARMA!
Po celý víkend nabízíme bowling zdarma.
Upozorňujeme, že rezervace je možná na 1 hodinu
a 1 dráhu za celý víkend. Žádáme o respektování
tohoto pravidla.
27.9. UZAVŘENÍ BARU A RESTAURACE
Z DŮVODU SOUKROMÉ AKCE.
Squash, sauna a sporty jsou v provozu bez omezení.
3.+5.10. AKČNÍ CENY VŠECH 24 DRUHŮ PIZZ!
V pátek a neděli platí sleva 10% na všechny druhy
pizz!
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4.10. UZAVŘENÍ BARU A RESTAURACE
Z DŮVODU SOUKROMÉ AKCE.
Squash, sauna a sporty jsou v provozu bez omezení.
Přijmeme barmana/barmanku na HPP, předchozí
zkušenosti podmínkou. Pro více info pište
na e-mail sportcentrumdacice@seznam.cz
Rozšířili jsme nabídku sportů o bosu, alpinning,
TRX, flowin, hathajógu, hapkido, sebeobranu,
cvičení pro děti do 6 let a alpinning pro baculky.
Cvičíme také dopoledne a o víkendech.
Přijďte si dát pořádně do těla!
Od 1.10. spouštíme pravidelné saunovací hodiny
pro veřejnost. Více informací se dočtete
na našich webových stránkách.
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz,
+420 384 971 440,
www.facebook.com /SportcentrumRockhill,
sportcentrumdacice@seznam.cz,

www.dacice.cz

Fukovy Dačice 2014

Sportovní okénko TJ Centropen

V sobotu 16. srpna proběhl na letní scéně v zámeckém
parku v Dačicích 3. ročník festivalu „Fukovy Dačice“, konaném na počest hudebního skladatele Vladimíra Fuky,
který by se v letošním roce dožil 95 let.

Fotbalový oddíl
31. 8. 2014
KP muži, 15:00 h, Dačice-Hluboká
14. 9. 2014
KP muži, 15:00 h, Dačice-Čimelice
30. 8. 2014
Dorost KP, 10:00 h, Dačice-Sepekov
13. 9. 2014
Dorost KP, 10:00 h, Dačice-Mladá Vožice
27. 9. 2014
Dorost KP, 10:00 h, Dačice-Týn n/V
31. 8. 2014
Žáci OP, 9:30 h, Dačice-Suchdol
14. 9. 2014
Žáci OP, 9:30 h, Dačice-Soběslav
28. 9. 2014
Žáci OP, 9:30 h, Dačice-Hrdějovice
Oddíl volejbalu
3. 9. 2014
KP ženy, 17:00 h, Dačice-Třeboň
10. 9. 2014
KP ženy, 17:00 h, Dačice-SKP Č.Budějovice
24. 9. 2014
KP ženy, 17:00 h, Dačice-LOKO Č. Budějovice
Nábor mladých volejbalistů - 1. a 3. 2014 ve 14:00 h na volejbalovém kurtu za halou.
Oddíl kuželek
14. 9. 2014
Dorost 1. liga 10:00 h, Dačice-Kamenice
13. 9. 2014
Ženy 2. KLZ, 11:00 h, Dačice-Vyškov
20. 9. 2014
Ženy 2. KLZ, 11:00 h, Dačice-Olomouc
27. 9. 2014
Muži 3. KLM, 10:00 h, Dačice-Průšánky
27. 9. 2014
Muži 1. KLM, 14:00 h, Dačice-Rokycany
Sport pro všechny
Cvičení žen každé úterý a čtvrtek od 19:30 h, muži každé pondělí od 20:00 h. Zveme širokou veřejnost k rehabilitačnímu cvičení do Sokolovny. Začínáme 3. 9. 2014.

Od 14:00 h se postupně představily dechové kapely Hudba
z Marsu revajvl z Dačic, jihočeská Sedmikráska a populární Mistříňanka. Všechny kapely předvedly vynikající výkony, které
diváci odměňovali bouřlivým potleskem. Mezi návštěvníky byla
i manželka pana Fuky paní Ludmila Fuková.
Je jen škoda, že návštěvníků přišlo na tuto akci necelých 200!
Přitom i počasí bylo slušné. Když v Dačicích nic neuděláme je to
špatně a když ano…
Ale ti co přišli nelitovali a strávili příjemné sobotní odpoledne
s příjemnou muzikou.
Olin Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Třetí léto strávené s Dačickým ZVONEČKEM
Dny plné her, výletů, hlasitého smíchu i malého strachu
si užívali členové Dačického ZVONEČKU na příměstském
táboře.
Cestu do pravěku zažili při návštěvě DinoParku ve Vyškově, kde některé
vyděsil velký dinosaurus, ale nakonec
to všichni zvládli a ve zdraví se vrátili domů. Nesmělo chybět ani koupání v jihlavském aquaparku nebo na Vranovské pláži spojené s projížďkou parníkem.
Na cestu po památkách UNESCO se vydali do Lednice a Telče.
V Dačicích si zahráli kuželky i bowling, navštívili zámek a letecké
muzeum. Díky pozvání npor. Ing. Michala Hejdy, velitele stanice
HZS Dačice, se alespoň na chvíli stali hasiči a mohli vidět jejich
cvičení. Podívat a popovídat si přijel i DATEL. V Malém Pěčíně si
díky paní Zdeňce Koutné z JCMP mohli všichni milovníci zvířat
vyzkoušet pohled na svět z koňského sedla, zahrát si na kovboje
a opéct buřty se členy hnutí ANO Kateřinou Bartošovou a Martinem Schlosserem.
Toto léto už bohužel tábor končí. Doufáme, že nově vzniklá
přátelství budou i nadále trvat a budeme se moci scházet i během blížícího se školního roku.
Děkujeme všem asistentkám a asistentům za jejich trpělivost
a za to, že se stali kamarády.
Poděkování patří všem přispěvovatelům, bez jejichž finanční
podpory by se již třetí ročník příměstského tábora pro hendikepované nepodařilo zrealizovat.
Podporují nás: TRW-DAS a.s., ANO Dačice, Město Dačice,
Waldviertler SPARKASSE Dačice.
Kateřina Bartošová
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