MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vydává Městský úřad Dačice
Mimořádné číslo 1/2006

Jarní povodeň 2006
Chmurné předpovědi meteorologů se naplnily. Velké
množství sněhu, které za letošní zimu napadlo a rychlé
tání opět zapříčinily velkou vodu. Povodně v různé síle
zasáhly téměř celou republiku a nevynechaly ani náš
region a naše město. Zdá se, že problémy s vodním
živlem se stávají pravidlem, a co je horší, v některých
oblastech, a bohužel i v té naší, nabraly na intenzitě.
Oproti situaci v roce 2002 byl letošní kulminační
stav přibližně o 30 cm vyšší - zastavil se na 255 cm.
Moravská Dyje, která je jedním ze symbolů našeho
města, se dokázala během krátkého času, za velkého
přispění potoka Vápovky, změnit v neposlušnou řeku.
Z problémů však nelze vinit jen počasí, přesněji
řečeno přírodu jako takovou. Větru a dešti prostě
poroučet nejde a naše lidská „tvořivost“ by měla začít víc
uznávat staletími prověřené soužití člověka s přírodou –
my se bez ní prostě neobejdeme a musíme se naučit si ji
vážit, nejen s ní bojovat. Lidská činnost se podepisuje na
životním prostředí kde jen může. Stávající problémy jsou
proto nepochybně také důsledkem našeho „snažení“.
Řece Dyji jsme ubrali životní prostor – my, dříve
narození, pamatujeme, kde všude měla řeka kdysi
možnost opustit svoje břehy a rozlít se do volné krajiny
tak, že škody byly většinou minimální. Stačí se podívat
na dobové fotografie města. Ale situace je taková, jaká
je, a my musíme být realisté.
Při hodnocení možného povodňového nebezpečí
v Dačicích, by bylo chybou také zapomenout na unikátní kaskádu devatenácti rybníků, která představuje pro
městskou čtvrť Peráček možné ohrožení. Možnost
„dominového efektu“ je nutné brát vážně a je potřeba
udržovat soustavu v dobrém technickém stavu, včetně
pokračování v odbahňování rybníků. Jedná se i o další
rybníky, které se nacházejí v katastru města. Pravděpodobnost, že se budou takovéto záplavy opakovat, je
vysoká. A tak nezbývá, než se na danou skutečnost
připravovat a nenechat se docela zaskočit. Letošní jarní

Zdarma do každé rodiny
Duben 2006
povodeň byla zvláštní tím, že měla dva kulminační
vrcholy. První, který byl na 247 cm, byl dosažen
ve středu 29. března. Poté začala voda pozvolna klesat až
na 213 cm. Zdálo se, že se řeka zklidní, ale nestalo
se tak. Druhý kulminační vrchol nastal na 255 cm v pátek
31. března v noci, po odpoledním intenzivním dešti. Při
vlastním monitorování výše hladiny velmi pomohl náš
nový měřící systém, který poskytoval nepřetržité zprávy
nejen povodňové komisi, ale i občanům. Povodňová
komise se aktivovala při prvním stupni povodňového
nebezpečí, což je na 110 cm. Pracovníci Městského
úřadu, Hasičského záchranného sboru, Sboru dobrovolných hasičů, Policie české republiky, Městské policie,
Povodí Moravy, Technických služeb - ti všichni v povodňové komisi pracují a jejich snahou je při vzájemné
součinnosti co nejlépe ochránit zdraví a majetek
spoluobčanů. Bez pomoci těchto lidí, jejich spolupracovníků a techniky, si vůbec nedovedu představit
účinný zásah v situacích, které povodeň přináší.
Zásahové jednotky Sborů dobrovolných hasičů
z Dačic, Budíškovic, Dolních Němčic, Chlumce, Bílkova
a Malého Pěčína výrazně pomáhaly jak při stavbě zábran,
tak všude tam, kde byla jejich pomoc potřebná.
S dovezenou čerpací technikou také závodní jednotce
v továrně Centropen. Pomáhaly i při evakuaci atd.
Chci poděkovat všem, jak dačickým profesionálům
HZS tak dobrovolným hasičům, pracovníkům Technických služeb, ale i řadě občanů za jejich příkladnou
a účinnou pomoc. Boj s velkou vodou není jednoduchý,
zanechává stopy nejen na majetku, ale také na psychice
lidí. I když voda opadne a škody se podaří odstranit, stále
zůstává tísnivá obava, kdy se vše bude znovu opakovat.
Avšak vědomí, že v našem městě jsou lidé, kteří jsou
kdykoliv ochotni pomoci v nouzi svým spoluobčanům,
pomáhá žít i s vědomím určitého nebezpečí.
Pevně doufám, že dalšího zážitku s velkou vodou
budeme alespoň na čas ušetřeni a že uspějeme ve snaze
zmírnit následky velké vody dalšími opatřeními.

Graf naměřených hodnot hladiny řeky Dyje v Dačicích od 12. 3. do 9. 4. 2006

Rudolf Hájek, starosta
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Poděkování patří všem
Letošní zima, neskutečně bohatá na sněhovou
nadílku, nás všechny velmi potrápila. Tak toužebně očekávaný příchod jara s sebou ale, bohužel, přinesl další
útrapy, a to v podobě velké vody. Rychlé tání sněhu
a déšť způsobily to, čeho se mnozí důvodně obávali.
Rozvodněná Dyje přinesla nemalé starosti nejen těm,
kteří mají v její blízkosti svůj domov. V neustálé
pohotovosti byli představitelé města, Hasičský záchranný
sbor, Sbor dobrovolných hasičů, pracovníci Povodí
Moravy, Technické služby, Městská policie a Policie ČR.
Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování a veřejně
tak ocenil jejich práci, profesionální přístup a obětavost,
neboť způsob, jakým společně zvládali krizové situace je
více než obdivuhodný. Důležitá byla včasná informovanost o hrozícím nebezpečí, pohotovost při zásobování pískem pro pytlování, zhotovování zábran a také
pomoc při odčerpávání vody – toto vše bylo velmi dobře
organizováno a splnilo tak svůj účel. Ještě jednou díky
všem, kteří nezištně pomáhali.
Jaroslav Bartoň, Dačice

Zpráva o činnosti MP
při povodních na Dyji
Také strážníci městské policie Dačice se podíleli na
veškerých pracích spojených s velkou vodou na řece Dyji
v Dačicích a postižených místních částech. Od chvíle kdy
se voda přehoupla přes 1. stupeň povodňové aktivity
(dále jen SPA) a podle předpovědí bylo vyhlášení 2. a 3.
SPA jen otázkou krátkého času, změnili jsme původně
naplánované služby a nastoupili na nepřetržitou službu,
kterou jsme drželi celý týden až do odvolání 3. SPA.
Tato služba byla o to náročnější, že byla zajišťována
ve třech strážnících, čtvrtý byl v pracovní neschopnosti.
Strážníci byli nasazováni do služeb po jednom, při
kulminaci vody nebo když bylo potřeba po dvou. Ale
i strážník, který odpočíval byl stále v kontaktu a byl
kdykoli připraven podle potřeby pomoci.
Strážníci se pravidelně zúčastňovali zasedání povodňové komise, kde byli informováni jak o stavu výšky
hladiny řeky, tak i o úkolech, které bylo potřeba udělat.
Hlavním úkolem strážníků byla pravidelná kontrola řeky
a veškeré zjištěné nedostatky hlásit kompetentním
osobám, aby bylo zajištěno jejich odstranění. Dalším
úkolem bylo informovat obyvatele v postižených oblastech o aktuálním stavu i o stavu možném a z toho
vyplývající i případné evakuaci. Strážníci přiložili ruce k
dílu i při stavbě povodňových bariér a evakuaci bytů,
které byly zasaženy velkou vodou.
Chtěl bych ještě využít této příležitosti a smeknout
klobouk jak před všemi členy povodňové komise, kteří
řídili chod prací, tak i před pracovníky Technických
služeb Dačice, profesionálními i dobrovolnými hasiči,
kteří záchranné práce realizovali. Myslím si, že odvedli
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kus poctivé práce. O to více mě mrzí, že jsou mezi námi
i tací, kteří tuto práci vědomě ničí a v tomto souhlasím
s paní Lenkou B., že pro tuto činnost a pro tyto lidi bych
asi těžko hledal slušných výrazů.
Stanislav Zelenka
vrchní strážník MP Dačice

Dávky sociální péče
V souvislosti s povodněmi a jejich následky mají
postižení občané možnost požádat o některé z dávek sociální péče podle Vyhlášky č. 182/1991 Sb.
Jde o následující dávky.
1) Peněžitá dávka občanům, kteří se ocitli v mimořádně
obtížných poměrech z důvodu živelní pohromy, např.
povodně
Účelem této nenárokové peněžité dávky sociální péče
je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních
životních potřeb občanů (např. na zakoupení základního ošacení, potravin, hygienických potřeb
apod.). Výše dávky činí až 30.000 Kč se zřetelem na
majetkové poměry občana a jeho rodiny. Při
stanovení výše dávky se přihlíží k rozsahu potřeb
žadatele (jeho rodiny - společně posuzovaných osob),
k rozsahu škod, počtu členů rodiny. O poskytnutí této
dávky rozhoduje pověřený obecní úřad podle místa
trvalého bydliště žadatele.
2) Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí,
těhotným ženám a nezaopatřeným dětem
Účelem této nenárokové dávky sociální péče je přispět na úhradu mimořádného výdaje rodiny s nezaopatřeným dítětem, který nemohou uvedené osoby
uhradit ze svých běžných zdrojů. Uvedené dávky lze
využít i v případě povodní, tj. v okamžiku, kdy rodinám s nezaopatřenými dětmi vzniknou v souvislosti s povodněmi mimořádné výdaje. Výše dávky
činí v peněžité formě až 15.000 Kč a až 8.000 Kč
ve věcné formě. O poskytnutí této dávky rozhoduje
pověřený obecní úřad podle místa trvalého bydliště
žadatele.
3) Jednorázové peněžité a věcné dávky určené těžce
zdravotně postiženým starým občanům, kteří jsou sociálně potřební
O poskytnutí těchto dávek rozhoduje každá obec, a to
podle místa trvalého pobytu žadatele. Finanční
prostředky jsou určeny na úhradu mimořádných
nutných nákladů, které si žadatel není schopen zaplatit ze svých zdrojů.
Bližší informace o podmínkách pro přiznání výše
uvedených dávek Vám podají pracovnice odboru
sociálních věcí Městského úřadu Dačice, Neulingerova
ul. 151/I, tel.: 384 401 213.
Věra Janáková, vedoucí odboru sociálních věcí
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Povodně z pohledu
Technických služeb Dačice
Pondělí 27. 3. 2006
V návaznosti na zasedání povodňové komise bylo
v 10:00 h zahájeno společně s dobrovolnými hasiči
plnění tandemových pytlů. Celkem jsme naplnili 800
pytlů, které byly ponechány na paletách v areálu Technických služeb Dačice.
Úterý 28. 3. 2006
Od ranních hodin jsme pokračovali v plnění tandemových pytlů. Tento den jsme naplnili asi 1000 pytlů
tj. 60 palet. V odpoledních hodinách jsme dovezli 6 takto
připravených palet do oblasti Pivovarské ulice a ulice
Za lávkami. Pytle byly použity pro preventivní ochranu
nemovitostí nacházejících se v bezprostřední blízkosti
řeky.
Středa 29. 3. 2006
V dopoledních hodinách jsme naplnili zbývajících
500 pytlů, zároveň jsme začali stavět protipovodňové
hráze u domu č.p. 70 v ulici Vápovská a 40 v ulici
Pivovarská. Na základě stále se zvyšující hladiny řeky
byla v 14 hodin společně s dobrovolnými hasiči zahájena
stavba hlavní hráze v ulici Pivovarská. Další skupiny
stavěly hráze u domů v ulici Vápovská, Kapetova,
9. května, Berky z Dubé, Antonínská. Tyto hráze byly
stavěny a doplňovány až do 24 hodin, kdy došlo ke kulminaci Dyje. V průběhu odpoledne dále došlo ke stavbám ochranných hrází u domů ve Velkém Pěčíně
a Dolních Němčicích. Ke stavbě hrází nestačilo připravených 2 300 tandemových pytlů a proto bylo použito
dalších 1 100 klasických pytlů, které byly plněny pískem
na místě.
Čtvrtek 30. 3. 2006
V souvislosti s klesáním hladiny řeky jsme pouze
upravili postavené hráze.
Pátek 31. 3. 2006
Do bouřky, která prošla nad našim městem po poledni byla situace klidná. Bouřka se prvně projevila
na kaskádě rybníků nad Vraždou. Zde musel být u dvou
naplněných rybníků prokopáním upraven přepad a pomocí pytlů zpevněna hráz. V návaznosti na stav kaskády
byla postavena preventivně ochranná pytlová hráz u rybníka Peráček a pod ním umístěných domů. Tyto práce
byly opět prováděny v součinnosti s dačickými dobrovolnými hasiči. Rychlý vzestup Dyje a Vápovky nás donutil přesunout síly na hráze kolem těchto toků. Pomocí
dalších pytlů se hráze navyšovaly a doplňovaly. Vzhledem ke skutečnosti, že voda stále stoupala a byl
předpoklad, že překročí středeční stav, byly stávající
hráze postupně rozšiřovány a navyšovány až do kulminace řeky, která proběhla kolem půlnoci. Tento dne jsme
naplnili dalších 800 klasických pytlů pískem.
Závěrem
Při zajišťování protipovodňových opatření bylo použito 2 300 tandemových pytlů, 1 900 klasických pytlů,
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170 tun písku a postaveno cca 250 m hrází různých
výšek. Kromě našich zaměstnanců se na zajištění
protipovodňových opatření podíleli dobrovolní hasiči,
profesionální hasiči, městská policie a občané bezprostředně ohroženi povodní. Při likvidaci hrází nám
pomohli lidé z Terapeutické komunity Podcestný mlýn.
Všem zúčastněným bych chtěl poděkovat za obětavou
a svědomitou práci.
Mojmír Holec, Technické služby Dačice

Rozhovory
Jak vnímali jarní povodňovou situaci občané, kterých
se hrozba velké vody přímo dotýkala jsme se zeptali při
několika krátkých rozhovorech.
Že se v případě hrozících záplav nemá nic nechat náhodě nám potvrdil pan Marek, majitel obchodu
Sportlov v Masarykově ulici.
Můžete porovnat letošní povodňovou situaci se stavem vody před čtyřmi roky? Utrpěli jste při povodních
nějaké škody v obchodě či ve skladech?
My jsme neměli škody ani tehdy ani teď, připravili
jsme se na to tak, že jsme evakuovali na obchodě všechno do metru padesáti.
A jak hodnotíte letošní spolupráci s městskou policí,
hasiči, radnicí, Technickými službami apod., spolupracovali jste s nim?
Spolupráce byla přirozená, normální, dobrá.
Na to, jak vnímala velkou vodu rodina bydlící téměř
na břehu řeky jsme se zeptali paní Bártů.
Bydlíte přímo u řeky, byli jste nějak postiženi letošními záplavami?
Ne, nebyli a to byla hladina vody podstatně vyšší než
před čtyřmi roky.
Připravovali jste se nějak na hrozící povodně? Jak
byste ohodnotila informovanost občanů o povodňové
situaci na řece?
Letos nám opravdu moc pomohli hasiči, kteří tu stavěli hráze a opravdu makali. Jen díky hrázím z pytlů
písku se voda nedostala až k nám. Jediná škoda, kterou
jsme měli, bylo to, že nám zateklo trochu vody na dvorek, ale jinak jsme to díky hrázím přečkali bez problémů.
Informovanost byla dobrá. Máme aktivované zasílání
SMS zpráv, takže jsme průběžně věděli kolikátý je
povodňový stupeň a hlavně jsme ale měli informace
od hasičů a pracovníků technických služeb, jejichž pracovníci se tu neustále pohybovali. Opravdu, tohle se hodně zlepšilo.
V těsné blízkosti rozvodněné Dyje je také obchod pana Jahody, kterého jsme se zeptali:
Mohl byste mi říct, jestli jste při letošních povodních zaznamenal nějaké škody? Dostala se u Vás voda
do prostor prodejny nebo do skladů?
Ne, bylo to všechno beze škod, voda se nám sem
nedostala. Vždycky se nám to zastaví kousek od nás,

je to ale hlavně díky zátarasům, které tady byly vytvořené ze všech stran.
Co byste mohl říct k činnosti složek krizového štábu,
které zde při povodních pracovaly?
Myslím si, že to bylo naprosto v pořádku. Plně
souhlasím s panem Bartoněm, který jejich práci kladně
ohodnotil v místních novinách. Opravu si myslím, že
bylo všechno v naprostém pořádku. Oceňuji zvláště práci
hasičů, kteří věnovali veškerou snahu k ochraně cizích
majetků a pomáhali opravdu všem.
Rozvodněná řeka velkou měrou zasáhla rodinný
domek pana Antonína Mátla, který bydlí těsně za vlakovou zastávkou.
Mohl byste popsat vaší situaci při letošních záplavách, jaké Vám voda napáchala škody, kam až dosahovala?
Škody budou veliké, sama se můžete podívat, že
támhle ty místnosti jsou pod vodou, z nich všechno
muselo ven, a tady na zdech je dobře vidět, kam nám až
sahala voda.
Tady na dvoře to odhaduji minimálně na půl metru
až 60 cm, a kolik vody jste měli uvnitř místností?
Tady vidíte že máme zničené podlahy, které musíme
vytrhat. Jinak jsme se snažili vyndat všechno, ale ještě se
ukáže, co to udělá, zatím to nevíme.
Když porovnáte letošní záplavy a to, co vám voda
zničila, se škodami z povodní před čtyřmi lety, je ta momentální situace horší?
No jistě, tenkrát jsme tu vodu také měli, ale byla jen
na dvoře a nebylo to tak hrozné jako teď.
Víte o možnostech čerpání jednorázových finančních
dávek, které poskytují sociální odbory v případě povodní
či o zvýhodněných úvěrech?
Nabídli mi úvěry, samozřejmě hned se ozvali,
jenomže situace je taková, že já jsem v částečném invalidním důchodu, žena je bez práce a ještě máme kluky,
kteří studují, takže vlastně není možné, abychom si vzali
nějakou půjčku, protože nemáme možnost ji splácet.
Musíme si vystačit s vlastními silami, i když už taky
nejsme mladí. Prostě je to zlý.
Byly vám v těchto dnech nápomocné technické služby, městská policie, vedení města nebo hasiči?
Ano, byli. Nemůžu říct jediné slovo proti. Ale mrzí
mě jiná věc. Víte je mi je 60 let a když si to promítnu
zpátky, tak vidím, co se za tu dobu zastavělo za obrovské
plochy. Jsou to hektary od Centropenu až do Toužína.
Je hrozné když si uvědomíte, kolik se toho tady navezlo,
ať jsou to haly Centropenu, školka, Penny market, je to
zastavěné po pravé i levé straně. Dříve to bývalo všechno
volné, voda z řeky se měla kam rozlít, ale teď nemá kam.
Řeka dneska má metr, metr a půl bahna a jen půl metru
je průtokový. Tak to se potom nemůžeme divit.
Kudy se k vám voda do domu vlastně dostává?
K nám jde voda skrz trať, ale to je ještě dobré.
Nejhorší je to z druhé strany od Penny marketu, takže
tady nějaká ochrana podle mě neexistuje. To je voda,
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která protekla přes trať. Já to na jedné straně zadělám, ale
přijde to z druhé strany od souseda a je to tady zas. Když
byla ta první vlna, tak jsme si říkali, že už je to za námi,
už to opadlo a bude to dobré, ale nejhorší vlna byla
z pátku na sobotu. Tady v té dílně jsme měli všechno pod
vodou. Měli jsme to zvednutý a doufali, že horší to
nebude, ale bylo to pod vodou všechno, teď to musíme
rozebrat, vysušit a uvidíme, co s tím bude, jestli něco
zachráníme.
V Nádražní ulici jsme čtyři dny po kulminaci záplav
v Dačicích oslovili pana Františka Urbánka
Dobrý den, pane Urbánku, Váš byt je jedním z nejpostiženějších při těchto povodních, můžete mi říct, jak
vaši situaci vidíte teď, po pár dnech?
Bylo to náročné, ale bylo zase štěstí, že tu bylo tolik
kamarádů, sousedů a hasičů, a že se to povedlo všechno
vesměs zachránit.
Měli jste vodu v celém bytě?
Ano, voda byla všude tak 10 – 15 cm. Ale stihli jsme
to všechno připravit – jen co jsme stočili poslední
koberec, voda už šla podlahou nahoru.
Takže Vám pomáhali kamarádi a známí a co záchranné složky?
Samozřejmě, policie tady byla, technické služby,
no tady bylo lidí! Nejhorší situaci jsme prožívali z pátku
na sobotu. Dva dny jsme spali ve Stadionu a teď nocujeme u příbuzných.
Za jak dlouho se budete podle Vás moct vrátit domů?
Ještě to bude nějakou chvíli trvat. Tady na káře vidíte
vykopanou podlahu z kuchyně, dovezli jsme dlažbu a až
to ještě trochu víc oschne, tak ji položíme. Máme taky
vysoušeč, který nám zajistil pan starosta Hájek. Hned jak
ho dovezli, jsem ho zapnul a postupně vysoušíme
všechny místnosti. Jde vlastně pořád. Opravdu nebýt
hasičů a sousedů, tak jsme měli vodu ve všem. Před
čtyřmi roky jsme vodu v bytě neměli, to byla jen támhle
trochu po dvoře, ale až sem to nedošlo.
Máte už kromě vysoušení místností zajištěné i další
likvidování škod, oslovili jste už pojišťovnu, víte o možnostech čerpání finanční pomoci při záplavách?
Ano, pro pojišťovnu už to tady nafotil pan domácí.
Před malou chvílí u nás byli strážníci Městské policie
a přinesli nám papíry na slevu elektřiny kvůli vysoušení
bytu. Prostě dobrý. Na to, že to bylo všechno takhle, je to
dobrý. A až to budete psát, nezapomeňte poděkovat
hlavně hasičům, kteří nám opravdu moc pomohli
31. 3. 2006 zaplavila voda prostor
za domy v Nádražní ulici.
Foto: P. Habr
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FOTOGALERIE

27. 3. 2006, Dačice

Foto: M. Holec

27. 3. 2006, Dačice

28. 3. 2006, Bílkov

Foto: M. Holec

28. 3. 2006, Dačice
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Foto: M. Holec

29. 3. 2006, Dačice
Foto: R. David
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Foto: R. David

29. 3. 2006, Zámeček, St. Hobzí

Foto: R. David

29. 3. 2006, Dačice

Foto: M. Holec

29. 3. 2006, Dačice

Foto: M. Holec

29. 3. 2006, Dačice
Foto: R. David

29. 3. 2006, Peč
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Foto: N. Mastná

30. 3. 2006, Dačice

Foto: N. Mastná

30. 3. 2006, Dačice

Foto: R. David

30. 3. 2006, Dačice

Foto: N. Mastná

30. 3. 2006, Dačice
Foto: P. Habr

30. 3. 2006, Dačice

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
30. 3. 2006, Dačice

FOTOGALERIE
Foto: K. Macků
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31. 3. 2006, Dačice (kaskáda rybníků)

Foto: P. Habr

31. 3. 2006, Toužín

Foto: P. Habr

31. 3. 2006, Černíčský rybník

Foto: P. Habr

31. 3. 2006, Dačice
Foto: P. Habr

Ve čtvrtek se o situaci v zaplavených Dačicích osobně
zajímal hejtman JčK RNDr. Jan Zahradník

