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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
·

se sejde na svém 7. zasedání ve středu 12. listopadu
v 18:00 h v sále MěKS

Zdarma do každé rodiny
Říjen 2003
·
·

RADA MĚSTA
·
·
·

·
·

·

·
·
·
·
·
·
·

projednala výběr akcí navržených k realizaci v roce
2004
projednala hodnocení sezóny Informačního střediska
a publikační činnost MMaG
schválila rozpočtové opatření č. 4/2003, které je vyrovnané a zvyšuje současně příjmy i výdaje rozpočtu
o částku 1.151 tis. Kč. Celkové výdaje po provedeném rozpočtovém opatření jsou 167.769,30 tis. Kč,
celkové příjmy 155.747,10 tis. Kč a financování
12.022,20 tis. Kč
schválila poskytnutí daru ve výši Kč 2.211,-- partnerskému městu Gross Siegharts k 75. výročí založení
města
schválila poskytnutí příspěvku Kč 20.000,-- Městské
knihovně Dačice na projekt „Putování zapomenutým
krajem lesů, luk a barev“, který byl realizován
za podpory grantu z fondu EU Phare CBC 2002/03
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v přízemí objektu
č. p. 17/II v ulici V Kaštanech s Lubošem Strachotou
za měsíční nájemné Kč 2.500,--. Dodatkem se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou do 31. 3. 2007
s tím, že nebytové prostory budou nájemcem využity
pro uskladnění piva, vína a v letních měsících k provozování sezónní restaurace.
schválila zadat zpracování projektu na zastřešení tribuny sportovního stadionu
vzala na vědomí výhled vývoje plnění rozpočtu města
do konce roku
vzala na vědomí stížnost obyvatel panelových domů
č. p. 254 a 255 v Jiráskově ulici na znečišťování
ovzduší z komína p. Nečesala
vzala na vědomí dopis Marie Fišarové, ve kterém
pisatelka navrhuje zavést pro zlepšení finanční situace
města placené parkoviště
vzala na vědomí zprávu auditorky Ing. Zmrhalové
o hospodaření Nemocnice Dačice, které bylo bez výhrad
vzala na vědomí informaci, že se na veřejnou nabídku
na prodej pozemku v Hradecké ulici nepřihlásil žádný
zájemce
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 2+kk v Dačicích 58/I
s Tomášem Hejlíčkem, Dačice 437/V, od 1. 10. 2003
na dobu neurčitou. Jmenovaný nabídl nejvyšší částku
základní složky nájemného Kč 166.000,--.

·

·

·

·

·

·
·

vyslovila souhlas s uzavřením dodatku k nájemní
smlouvě na byt č. 35 v Domě s pečovatelskou službou
s Marií Chaloupkovou. Dodatek řeší prodloužení.
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
garáže č. 7 u bytového domu na Nivách s Marií
Lisovou, Dačice 164/IV, za nabídnuté měsíční
nájemné Kč 400,-- od 1. 10. 2003 na dobu určitou
v délce trvání 5 roků s možností prodloužení
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
garáže č. 19 u bytového domu na Nivách s Romanem
Churým, Dačice 162/IV, za nabídnuté měsíční
nájemné Kč 400,-- od 1. 10. 2003 na dobu určitou
v délce trvání 5 roků s možností prodloužení
vyslovila souhlas s uzavřením nové smlouvy o pronájmu bytu I. kategorie o velikosti 2+0 v Dačicích
164/IV s Mgr. Markétou Jelínkovou, pracovnicí MěÚ,
na dobu určitou od 1. 11. 2003 do 31. 10. 2007
s možností prodloužení bude-li trvat zaměstnání
na MěÚ
vyslovila souhlas s uzavřením nové smlouvy o pronájmu bytu I. kategorie o velikosti 3+0 v Dačicích
162/IV s Bohumírem Böhmem, DiS., pracovníkem
MěÚ, na dobu určitou od 1. 11. 2003 do 31. 10. 2007
s možností prodloužení bude-li trvat zaměstnání
na MěÚ
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 1+1 v Dačicích 165/IV
s MUDr. Martinou Šteflovou, Stříbřec 78, lékařkou
nemocnice, na dobu určitou od 1. 10. 2003 do 30. 9.
2004 s možností prodloužení bude-li trvat zaměstnání
v Nemocnici Dačice
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
garáže č. 15 u bytového domu na Nivách s MUDr.
Martinou Šteflovou, Stříbřec 78, za nabídnuté měsíční
nájemné Kč 350,-- na dobu neurčitou od 1. 10. 2003
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 2+1 v Dačicích 163/IV
s jedním ze žadatelů, který si byt vylosuje
pověřila bytový odbor uzavřením smlouvy o pronájmu bytu I. kategorie o velikosti 2+1 v Dačicích
163/IV s jedním ze žadatelů, který si byt vylosuje

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Seznam tel. čísel a e-mailových adres na MěÚ
Upozornění pro majitele plynofikovaných
objektů
Odkanalizování obcí Bílkov a Borek
Městská policie se přestěhovala
Ohlédnutí za Týdnem knihoven
Pozvánka do Městského muzea a galerie
Uzávěrka příštího čísla: 15. listopadu 2003
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Radnice slavnostně otevřena

Odpovídá radní Bohumil Tomšů

Za přítomnosti zástupců firem, které se podílely
na opravě objektu, starostů okolních obcí, zastupitelů
města a dalších pozvaných hostů byl ve čtvrtek 9. října
slavnostně zahájen provoz v nově zrekonstruované
budově radnice na Palackého náměstí č. p. 1/I.
Po krátkém zahajovacím proslovu starosty města MVDr.
Ludvíka Fabeše se přestřižení pásky ujal jeho předchůdce
Ing. Jan Jelínek. Této slavnostní chvilce asistoval také
Radim Langer z ministerstva vnitra. Poté si mohli všichni
pozvaní prohlédnout prostory radnice, která po 155 letech
opět navazuje na svou dlouhou historii započatou již
v roce 1559.
Květinovou výzdobu v prostorách budovy vytvořila
paní Iva Kolářová a občerstvení zajistili studenti Středního odborného učiliště zemědělského v Dačicích. Město
Dačice oběma stranám děkuje za kreativitu a um, se kterými se svých úkolů zhostily.

Co je podle Vás největší předností Dačic?
Snad tou největší jsou samotní občané,
kteří zde žijí a pracují, zajímají se o své
okolí, a pro které je naše město opravdovým domovem. Z pohledu našeho
regionu mají Dačice velmi výhodnou
polohu, která je předurčuje být centrem
této části Jihozápadní Moravy. Toto
postavení upevňují průmyslové podniky typu TRW-DAS,
CENTROPEN, PKD, a také menší soukromé firmy
(SETO, Pokorný atd.) a celá řada drobných podnikatelů
a živnostníků.
Mluvíme-li o výhodách, musím zmínit i nemocnici,
která pečuje o zdraví 45 000 obyvatel ze tří krajů.

Co je naopak největším problémem
a jaké vidíte řešení?
Ani naše město není bez problémů. Některé přetrvávají
již řadu let a mnoho nových přináší modernější způsob
života a potřeby nás občanů. V této době je nejvíce upřena
pozornost na městskou nemocnici a její finanční situaci.
Celý problém souvisí s politikou ministerstva zdravotnictví. Rozhodnutí o navýšení mzdových prostředků spolu
se systémem ohodnocení výkonů a pozdními platbami
pojišťoven je hlavní příčinou současného stavu. Řešením
jsou již realizovaná úsporná opatření. Značný vliv na zlepšení situace mají i všichni zaměstnanci.
Špatný stav hlavních komunikací, které jsou ve vlastnictví kraje, především pak křižovatka na Palackého
náměstí, obtěžuje občany a ztěžuje průjezd městem. Řešením bude dlouho plánovaný obchvat, jehož realizace je
zatím v nedohlednu.
Určitou nevýhodou se zdá být i vzdálenost od centra
Jihočeského kraje. Známé přísloví o tom, že košile bližší
než kabát, vystihuje naši pozici.

Ředitel nemocnice odvolán
Dne 16. 10. 2003 rada města na své mimořádné schůzi
rozhodla odvolat dnem 31. 10. 2003 MUDr. Jaroslava
Šilhana z funkce ředitele Nemocnice Dačice. K odvolání
došlo na základě dopisu zaslaného radě města MUDr.
Jaroslavem Šilhanem.
Dále rozhodla ode dne 1. 11. 2003 do doby jmenování
ředitele, který vzejde z výběrového řízení, jmenovat
ředitelem nemocnice MUDr. Ladislavu Fabešovou.
Rada města

Starosta MVDr. Ludvík Fabeš a Ing. Jan Jelínek

Dvě otázky pro zastupitele

Den otevřených dveří
Možnost volně navštívit nově
zrekonstruované prostory v historické budově radnice se setkala
u občanů Dačic s velkým zájmem.
V rámci Dne otevřených dveří
si mohli prohlédnout jak samotný
objekt radnice, tak i vedlejší budovu Arestu, která slouží potřebám občanů a městského úřadu
už od ledna tohoto roku. Během
pátečního odpoledne se mezi 14:00 a 18:00 h přišlo
podívat do opravených prostor několik set lidí. Mnozí
znali podobu interiérů radnice z dřívějších let, kdy zde
měly své kanceláře různé instituce, podniky a úřady
a mohli tak porovnat stav budovy dříve a nyní.
N. Mastná

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 10/2003. Ročník sedmý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady:Ing. Karel
Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401 211.
Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice-mesto.cz.
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Seznam e-mailových adres a telefonních
čísel pracovníků městského úřadu
v Dačicích

O DBO R O BECNÍ ŽIVNO STENSKÝ ÚŘAD
Ing. R. Dvořák
zivnost@dacice-mesto.cz

Krajířova 27/I, „Starý zámek“

M. Hofbauerová

FINANČNÍ O DBO R

Palackého nám. 1/I, „Stará radnice“

Jméno
Ing. L. Andrejsová

J. Skořepová

384 401 254
384 401 255

M. Slabá

zu.rejstrik@dacice-mesto.cz

384 401 255

zivnost@dacice-mesto.cz

384 401 225

384 401 233 Pavel Habr
384 401 219 Ing. Karel Macků

M. Šedová

e-mail

telefon

starosta@dacice-mesto.cz

384 401 212

misto1@dacice-mesto.cz

384 401 214

misto2@dacice-mesto.cz

384 401 266

tajemnik@dacice-mesto.cz

384 401 215

poplatky@dacice-mesto.cz 384 401 219 O DBO R VNITŘNÍCH VĚCÍ

M. Havlíková, DiS.
D. Špičková
I. Chalupová
D. Kasková
J. Švehlová

zu.prijem@dacice-mesto.cz

uctarna@dacice-mesto.cz 384 401 233 MVDr. Ludvík Fabeš
personalni@dacice-mesto.cz 384 401 243 Rudolf Hájek

V. Dubová, DiS.

E. Strachotová

J. Klimešová

e-mail
telefon
VEDENÍ MĚSTA
financni@dacice-mesto.cz 384 401 220 Jméno

L. Čejnová
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pokladna@dacice-mesto.cz 384 401 218 Mgr. P. Soukop
skolstvi@dacice-mesto.cz 384 401 243 L. Jankůjová
skol.prispevky@dacice-mesto.cz 384 401 243 H. Nosková, DiS.
384 401 243 Z. Sobková
O DBO R SPRÁVNÍ
spravamaj@dacice-mesto.cz 384 401 227 E. Pokorná
dotace@dacice-mesto.cz 384 401 228 O. Bugajová
pronajmy@dacice-mesto.cz 384 401 228 J. Hubatková

pravnik@dacice-mesto.cz

384 401 229

meu@dacice-mesto.cz

384 401 210

e-podatelna@dacice-mesto.cz 384 401 224
384 401 211

O DBO R SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
V. Vávrů
V. Smetanová
Ing. J. Koudelka

matrika@dacice-mesto.cz

384 401 221
384 401 267

evidence@dacice-mesto.cz

384 401 267

L. Bárta

vystavba@dacice-mesto.cz 384 401 230 B. Svobodová

384 401 267

L. Milota

pozemky@dacice-mesto.cz 384 401 230 O DBO R KULTURY A CESTO NÍHO RUCHU
investice@dacice-mesto.cz 384 401 230 N. Mastná
info@dacice-mesto.cz

384 401 265

L. Kořínek

O DBO R ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Neulingerova 151/1, „Arest“
J. Baštář
stavebni@dacice-mesto.cz 384 401 232 O DBO R SO CIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVO TNICTVÍ
Ing. M. Firla
staveb.referent@dacice-mesto.cz 384 401 231 Jméno
e-mail
telefon
Ing. V. Brunner
staveb.referenti@dacice-mesto.cz 384 401 242 V. Janáková
socialni@dacice-mesto.cz 384 401 213
S. Pecl

staveb.referenti@dacice-mesto.cz 384 401 242 H. Dobešová

Ing. arch. J. Lojka

uzem.plan@dacice-mesto.cz 384 401 231 A. Nováková
V. Procházková
staveb.sekretar@dacice-město.cz 384 401 232 H. Doležalová
J. Hromádková
O DBO R ŽIVO T. PRO ST., LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Ing. J. Müller
Mgr. A. Jelínek
J. Mátl
Ing. Z. Valenta
RNDr. J. Horák
Bc. L. Tůna
M. Hačková

zivotni@dacice-mesto.cz 384 401 241 L. Pokorná
ochrana@dacice-mesto.cz 384 401 216 D. Čermáková
les@dacice-mesto.cz 384 401 216 B. S. Vinklerová
zpf@dacice-mesto.cz 384 401 217 M. Holubcová

M. Korandová
P. Gřunděl
D. Měrtl
L. Šindelářová

soc.nez@dacice-mesto.cz

384 401 251

soc.zp@dacice-mesto.cz

384 401 249

soc.pnv@dacice-mesto.cz

384 401 248

civilka@dacice-mesto.cz

384 401 250

soc.pod.nrp@dacice-mesto.cz 384 401 257
384 401 256

soc.pod2@dacice-mesto.cz

384 401 256

voda@dacice-mesto.cz 384 401 217 O DBO R VNITŘNÍCH VĚCÍ
pravni@dacice-mesto.cz
384 401 217 Mgr. E. Nováková

384 401 268

odpady@dacice-mesto.cz 384 401 217 A. Stellnerová

siln.hosp@dacice-mesto.cz 384
prukazy@dacice-mesto.cz 384
vozidla@dacice-mesto.cz 384
vozidla@dacice-mesto.cz 384

401 247 Ing. B. Kmínek
401 259
401 258
401 258

prukazy@dacice-mesto.cz 384 401 258

O DBO R KULTURY A CESTO VNÍHO RUCHU
Mgr. M. Jelínková
kultura@dacice-mesto.cz 384 401 244
BYTO VÝ O DBO R
S. Doležal
M. Bénová

soc.davky1@dacice-mesto.cz 384 401 253

soc.pod1@dacice-mesto.cz

O DBO R DO PRAVY A SILNIČNÍHO HO SPO DÁŘSTVÍ
B. Böhm, DiS.
J. Tůma
doprava@dacice-mesto.cz 384 401 246 Ing. M. Kadrnožka
F. Maryška
komisar@dacice-mesto.cz 384 401 247 P. Wolf
Ing. M. Novák

soc.davky2@dacice-mesto.cz 384 401 252

bytovy@dacice-mesto.cz 384 401 234
bytovy@dacice-mesto.cz 384 401 234

prestupky@dacice-mesto.cz

384 401 222

informatik@dacice-mesto.cz

384 401 223
384 401 223

krizovy@dacice-mesto.cz

384 401 270
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce ředitele/ky Nemocnice Dačice
Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění vyhlašuje rada
města Dačic výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Nemocnice Dačice. Zájemci se mohou
přihlásit do 28. 11. 2003 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, k rukám
starosty, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Požadavky:
1. ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
2. minimálně 15 let praxe ve zdravotnictví
3. zkušenost s vedením a motivací pracovníků, komunikativnost
4. organizační a řídící předpoklady
5. aktivní znalost cizího jazyka
6. způsobilost k právním úkonům
7. bezúhonnost
Doklady:
1. přihláška (k dispozici na MěÚ v sekretariátu tajemníka, nebo na www.dacice-mesto.cz)
2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
3. strukturovaný životopis, zaměřený na odbornou praxi
4. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
5. vlastní návrh koncepce (vize) příspěvkové organizace
Druh práce:
výkon funkce ředitele nemocnice
Místo výkonu práce:
Nemocnice Dačice
Zařazení:
11. platová třída dle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup:
od 1. ledna 2004
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že žádný ze zájemců nebude jmenován do funkce.

MVDr. Ludvík Fabeš
starosta
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Činnost bytového odboru
Krajířova 27, Dačice I
Pracovníci
Stanislav Doležal, vedoucí
Martina Bénová
Marie Šedová (na 1/2 úvazku)

tel.
384 401 234
384 401 234
384 401 219

č. dveří
201
201
222

fax: 384 401 235
Bytový odbor zajišťuje správu bytových domů v majetku města. K počátku roku 2003 měl bytový odbor
ve správě 411 bytů ve 46 domech.
Stanislav Doležal – vedoucí bytového odboru, e-mail:
bytovy@dacice-mesto.cz, mobil: 606 609 333
Martina Bénová – pracovnice bytového odboru.
V případě nepřítomnosti zastupuje vedoucího bytového
odboru v plném rozsahu.
Marie Šedová – zajišťuje veškeré účtování agendy
bytového odboru, vyhotovuje tabulky o výsledku hospodaření bytového odboru a spolupracuje s pracovníky
bytového odboru při vyúčtování služeb nájemníkům a vymáhání pohledávek za nájemné.
Opravy a rekonstrukce bytů – na bytovém odboru
se vede kniha oprav, kde jsou zapisovány opravy v bytech
v majetku města nahlášené nájemníky, ověřuje se jejich
nutnost a ekonomičnost, posléze jsou nahlášeny firmám
a řemeslníkům k odstranění, v případě větších oprav
se zajišťuje rekonstrukce domů či bytů, nejvhodnější
zakázky jsou vybírány formou soutěží.
Hospodaření s byty - bytový odbor se stará o veškeré
hospodaření s byty. Jak o koupě či prodeje bytů (domů),
tak i o vrácení a obsazení bytů, výměny a přechody
nájmu. Všechny tyto skutečnosti probíhají dle platných
zákonů (výměr MF č. 01/2002 a Občanský zákoník)
a jsou předkládány ke schválení radě města. Obsazování
volných bytů probíhá podle následujících pravidel:
všechny byty, které jsou nabízeny veřejnosti jako volné,
jsou zveřejněny na vývěskách města a otisknuty
v bulletinu „Město Dačice informuje“ i s pravidly
na získání bytu. Zájemci o byt se řídí pravidly a další
podrobnější informace mohou získat na bytovém odboru.
Dále bytový odbor zajišťuje fyzické předání a přebírání
bytů, vyhotovuje doklady spojené s prodejem, výměnou
a pronájmem bytu, vede pasparty domů, bytů a zařizovacích předmětů, zajišťuje kontrolu a výměnu zařízení
bytů a povoluje drobné opravy v bytě. Mezi další body
hospodaření s byty jsou revize. Bytový odbor zajišťuje
revize (plynové, elektrické a komínů), vede a zajišťuje
požární ochranu v bytových domech a nebytových
prostorech.
Byty v DPS – žádosti o umístění do „Domu s pečovatelskou službou“ jsou pro svou specifičnost spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody
žadatele, evidovány a doporučovány sociální komisí.
Bytový odbor proto přiděluje uvolněné byty v DPS
ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví
(pí. Dobešová ).
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Nebytové prostory – hospodaření s nebytovými
prostory probíhá stejně jako u bytů. Jedná se o nebytové
prostory v bytových domech a o garáže a zahrady u bytových domů.
Účetní a technické operace – pracovníci bytového
odboru zajišťují výpočet nájemného dle platných předpisů, jeho vybírání přes služby České pošty - SIPO,
sledují placení nájemného a záloh na služby, zajišťují,
kontrolují a vypracovávají roční vyúčtování služeb nájemníkům, zajišťují vymáhání dluhů, rozesílání upomínek a spolupracují s právním oddělením při soudních
řízeních.

Upozornění pro majitele
plynofikovaných objektů
Odbor územního a stavebního řízení MěÚ Dačice
upozorňuje majitele plynofikovaných objektů, na které
bylo vydáno stavební povolení, že tato plynofikace podléhá kolaudačnímu řízení. Tiskopis žádosti o kolaudační
řízení je možné si vyzvednout na odboru územního a stavebního řízení MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, č. dveří 206
nebo je ke stažení na internetových stránkách města Dačic
www.dacice-mesto.cz.

Aktuality
· Od 1. 11. 2003 je občanům k dispozici kopírovací
služba. Dokumenty ve formátu A4 a A3 si můžete
okopírovat ve vstupních prostorách radnice na Palackého náměstí 1/I.
· Spolek přátel muzea a Městské muzeum a galerie
v Dačicích připravují do tisku druhé číslo Dačického
vlastivědného sborníku (první číslo vyšlo v roce 2001).
Na trhu se objeví v prosinci tohoto roku. Druhé čísle
bude kromě příspěvků historického rázu obsahovat
také příspěvky z oblasti přírody Dačicka. Sborník bude
doplněn bohatou přílohou dobových i současných fotografií.
· Výherci z internetových stránek města z měsíce října
jsou: Petr Baštář z Bílkova, Marie Pykalová z Dačic,
Vladimír Bílý z Dačic. Správná odpověď zněla: Kostel
sv. Antonína Paduánského v Dačicích. Výhercům gratulujeme!

MASÁŽE - klasické, reflexní
LYMFODRENÁŽE
léčba celulitidy, poradenství
Dačice, Slavonice, J.Hradec

Ivan Havel, dipl. zdrav.
tel.: 728 850 432, 384 420 559
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Odkanalizování obcí Bílkov a Borek
Zachování zdravého životního prostředí i pro příští
generace je úkol pro nás všechny. V jakém prostředí
žijeme a k jakým změnám v tomto prostředí dochází je
výsledkem chování každého jednotlivce. Česká republika
se zavázala v přístupových dokumentech do EU, že každá
aglomerace nad 2000 obyvatel bude splňovat přísná
kriteria pro vypouštění odpadních vod. Z těchto důvodů
se po výstavbě čističky v Dačicích začal postupně řešit
i problém odpadních vod v místních částech. V Bílkově
bylo navrženo napojení kanalizačního systému na ČOV
Dačice. Vzhledem k relativně malé vzdálenosti od centrální kanalizační sítě Dačic a možnosti připojení místní
části Borek, byl tento návrh přijat.
Projektovou dokumentaci zpracovalo projekční oddělení VAK Jižní Čechy. Ve výběrovém řízení byl vybrán
dodavatel stavby firma Agrostaving s. r. o. Dačice. Technický dozor a inženýrskou činnost vykonávala firma
Stamina s. r. o. Na financování stavby se podílelo Město
Dačice a Státní fond životního prostředí. Celková cena
díla dle smlouvy s dodavatelskou firmou byla 26 198 070
Kč, z toho podpora ze SFŽP činila ve formě dotace
7 536 000 Kč a formou půjčky také ve výši 7 536 000 Kč.
Výstavba byla zahájena v listopadu loňského roku
budováním výtlačného řádu Bílkov – Dačice. Během jara
a léta letošního roku se budovaly jednotlivé větve
gravitační kanalizace v Bílkově. Dále se vystavěla čerpací
jímka do níž byly svedeny veškeré odpadní vody. Bylo
v ní osazeno výkonné kalové čerpadlo s řezacím
zařízením na hrubý odpad, které vytlačí odpadní vody
tlakovým potrubím až do kanalizačního sběrače v Dačicích. Stejným způsobem je na výtlačný řad připojena
i kanalizace z místní části Borek. Zde je na místě
připomenout, že systém je navržen pouze na splaškové
vody a povrchové vody musí být svedeny mimo tuto
kanalizaci. Jako každá stavba měla i tato své problémy.
Největší z nich bylo složení hornin ve výkopech. Rýhy
se kopaly podél potoka Vápovky v bahně s nastupující
spodní vodou, ale také ve skále, kde ani silné stroje
nezmohly výkopové práce a musela nastoupit sbíjecí
kladiva, která některé části rýhy doslova vylámala do skály. Došlo i k některým drobným změnám ve vedení trasy
oproti projektu, vždy však ve prospěch budoucích majitelů přípojek.
Celá stavba byla dokončena a předána dle smluvního
termínu. Celková cena díla ve výši 26 198 070 Kč byla
navýšena pouze o cenu náhradních čerpadel ve výši
184 019 Kč a opravu meliorací narušených stavbou
ve výši 74 900 Kč, které nebyly zahrnuty ve smlouvě
o dílo. Město Dačice požádalo o zkušební provoz nové
kanalizace. Ten potrvá do konce září roku 2004, kdy
dojde k vyhodnocení stavby a kolaudaci celého díla.
Co nás tedy čeká? Především musí majitelé nemovitostí dokončit přepojení svých kanalizačních přípojek
do nového kanalizačního řadu. Je zadán projekt na celkovou opravu průjezdné silnice přes Bílkov, v rámci
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kterého se vybuduje chodník od pomníku padlých k mostu
přes Vápovku a autobusová zastávka s chodníkem naproti
bývalé prodejně Jednoty. Nemovitosti, které z důvodu
finanční náročnosti nelze připojit na nově zbudovanou
kanalizační síť, budou muset zhotovit domovní čistírny
odpadních vod nebo prokázat těsnost jímky na vyvážení
a následnou likvidaci odpadních vod na ČOV.
Před necelým rokem začala stavba, o které někteří
pochybovali a možná ani nevěřili, že se dá zdárně
v termínu dokončit, a že bude schopna provozu. Dnes je
celé dílo dokončeno a od srpna již prokazuje svoji
životaschopnost. Za to vše patří dík především pracovníkům dodavatelské firmy, kteří svou poctivou prací
dokázali vytvořit tuto náročnou stavbu ve smluveném
termínu a v kvalitě, kterou kladně hodnotili i přebírající
pracovníci VaK JČ. Dík patří i všem občanům Bílkova,
kteří byli stavbou přes půl roku omezováni a především
těm, kterým prašnost na hlavní silnici v letošním parném
létě způsobovala značné problémy. Dík patří všem, kteří
již přepojili své kanalizační přípojky na nový řad.
P. Habr, místostarosta

Hlášení městským rozhlasem
Prosíme zájemce o vyhlášení relace městským rozhlasem, aby své požadavky uplatňovali následujícím
způsobem: dopolední hlášení je nutné objednat do
10:00 h, odpolední do 14:00 h. Objednávku hlášení lze
učinit v budově radnice, Palackého nám. č. p. 1, odbor
správní, pí. J. Hubatková, dveře č. 138. Pro úplnost
dodáváme, že jedna relace stojí 100,- Kč pro vysílání
v Dačicích a 130,- Kč v Dačicích a okolní obcích.
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Nemocnice Dačice
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce:

náměstek ředitele HTS
požadavky:
·
·
·

Starosta města MVDr. Ludvík Fabeš přivítal při obřadu vítání občánků za spoluúčinkování dětí z MŠ v ul.
Sokolské dne 27. září 2003 tyto děti: Jana Máchu, Elišku
Brunnerovou, Renatu Brtníkovou, Matěje Schiefera,
Martina Urbance, Dianu Doubkovou, Josefa Suchana
a Barboru Kopačkovou.

Společenská kronika
Od 15. září do 15. října 2003 zaznamenala matrika:

narození:

Eliška Benešová, Lipolec
Eliška Kunkalová, Dačice
Pavel Štěpán, Dačice
Barbora Ošmerová, Dačice
Filip Anděl, Bílkov
Ondřej Novák, Dačice
Monika Plachá, Bílkov
Daniel Wlodek, Dolní Němčice
Jan Neuvirt, Dačice

manželství: František Kmoch, Hořepník
a Jana Janoušková, Dačice
Pavel Urbanec, Bílkov
a Irena Zedníková, Mrákotín
Miroslav Waszniovski, Český Rudolec
a Martina Baštářová, Dačice
Richard Šeda, Dačice
a Ivana Divišová, Moravský Krumlov
František Hájek, Dačice
a Renáta Hotařová, Dolní Němčice
Zdeněk Kepák, Brno
a Marie Pilerová, Brno
úmrtí:

Julie Dejralová, 83 roky, Hradišťko
Stanislav Nosek, 89 let, Dačice
Josef Hauf, 67 let, Dačice
Václav Karliš, 56 let, Dačice
František Stehlík, 81 rok, Dačice

VŠ nebo SŠ vzdělání technického
či ekonomického směru
minimálně 5 let praxe v oboru,
nejlépe ve zdravotnictví
organizační a řídící schopnosti

Písemné přihlášky s životopisem, doklady
o vzdělání, výpis z rejstříku trestů zasílejte
do 31. 10. 2003 na ředitelství Nemocnice
Dačice, Antonínská 85, 380 16 Dačice.

Poradna pro život se zdravotním
postižením – Paragrafík
Praxe ukazuje, že zdravotně postiženým občanům
někdy chybí podstatné informace a nevědí, kde je získávat
Právě jim je určen projekt poradny Paragrafík, který má
působnost po celé ČR a je již druhým rokem finančně
podporován i Ministerstvem práce a sociálních věcí.
V rámci poradny se klienti mohou dozvědět informace
např. o sociálních příspěvcích a výhodách pro tělesně
postižené, o invalidních důchodech, kompenzačních
a rehabilitačních pomůckách, o asistenční a pečovatelské
službě a odstraňování architektonických bariér. Dále
získají přehled o kontaktech na organizace zdravotně
postižených v místě bydliště, o problematice zaměstnávání zdravotně postižených, informace o novinkách
v legislativě týkající se zdravotně postižených atd.
Informace můžete získat na bezplatné telefonní lince 800
100 250, na internetových stránkách www.ligavozic.cz
nebo na e-mailové adrese: hanka@ligavozic.cz. Těšíme
se na Vaše dotazy.
H. Valová, DiS.

Městská policie se přestěhovala
Městská policie upozorňuje občany, že od začátku
měsíce října působí na nové adrese: Městská policie
Dačice, Palackého náměstí 62/I. Služebna je umístěna
v průjezdu domu, kde sídlí ČSOB. Úřední hodiny pro
veřejnost zůstávají nezměněny, a to každý pracovní
den od 13:00 do 15:00 h. Telefon: 384 420 168, mobil:
602 486 070.

Pedikůra
►Komenského 5, Dačice◄
Tel.: 384 425 239
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Vegetace okolí Dačic
Je obecně známo, že podstatný vliv na růst rostlin má
dlouhodobé působení podnebí. Dá se říci, že v nížinách
se daří rostlinám teplomilným a suchomilným, které jsou
se zvyšující se nadmořskou výškou postupně vystřídány
druhy chladnomilnými a vlhkomilnými. Na základě této
skutečnosti je naše republika podle jednoho z mnoha
členění vegetace rozdělena do tří základních oblastí.
Oblast teplá (thermophytikum), která zaujímá rozsáhlé
nížinné polohy v Polabí a úvalech moravských řek, kde
průměrná teplota dosahuje 8 – 9˚C. Největší plochu
v republice zaujímá oblast mírně teplá (mesophytikum),
s půměrnými teplotami 6 - 7˚C a nejvyšší, nejchladnější
polohy patří oblasti chladné (oreophytikum) s průměrnými teplotami 3 – 5˚C.
Tyto oblasti jsou členěny do menších celků a z tohoto
členění pak vyplývá, že největší část Dačicka patří do mírně teplé oblasti, celku Českomoravské vrchoviny. Je charakterizován rostlinami středně náročnými na teplotu
a vlhkost, původní lesní porosty byly převážně listnaté
a to doubravy s lípou, na mělkých půdách či skalních
výchozech, s borovicí ve vyšších polohách bučiny.
V minulosti došlo rozvojem zemědělství k odlesnění nebo
k zásadním změnám ve skladbě lesů ve prospěch rychle
rostoucího smrku. Pokud se zachovaly ještě náznaky
původních porostů, jsou vyhlášeny jako rezervace.
Až k Dačicím dosahují teplomilnější rostlinné druhy,
a proto bylo toto území přiřazeno k poněkud teplejšímu
celku mírně teplé oblasti, totiž Moravskému podhůří
Vysočiny. Snad nejlepším příkladem pronikání teplomilnějších druhů jsou Toužínské stráně, které zaujaly
pozornost již mnoha přírodovědců. Jen namátkou zmiňme
zde rostoucí diviznu rakouskou, chrpu čekánek, chrpu
latnatou, ožanku kalamandru, smilek jehlancovitý, šalvěj
přeslenitou a řadu jiných druhů, které je možné pozorovat
ve větším množství v oblasti jihozápadní Moravy. Směrem západním stoupá reliéf do vyšších nadmořských
výšek a zde byl vymezen celek Jihlavské vrchy, řazený již
do oblasti chladné. Název byl zvolen zřejmě proto, že
Jihlavské vrchy severněji v tomto celku jakoby dominují.
I když je tento celek již na okraji Dačicka, je na místě
z hlediska rostlinného krytu považovat jej za nejcennější
zázemí města. Toto území bylo mnohem později osídleno
a pro méně příznivé podnebí i minerální chudost půd zde
zemědělství příliš neubralo na rozloze lesních porostů.
Lesy původně s vyšším zastoupením bukových a jedlových porostů byly v minulosti změněny převážně ve smrkové monokultury, které nevynikají příliš bohatým
bylinným podrostem, ale jsou oproti výsadbám smrku
v nižších polohách velmi vitální a „stromoví velikáni“
dosahují často ohromných rozměrů. Chudší bylinný
podrost v lesích je nahrazen bohatstvím druhů na místech
pramenišť, podmáčených a rašelinných plochách i v okolí
řady rybníků, vybudovaných zde na pramenných tocích.
Tato místa vázaná na dostatek vody lze považovat
za velmi cenná. Dnes již nejsou jen v pozornosti
přírodovědců, ale i ochranářské veřejnosti. Proto byl na
tomto území v nedávné minulosti vyhlášen přírodní park
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„Česká Kanada“. Najdeme zde společenstva sladkovodních mělkých vod s druhy pobřežními i plovoucími
na hladinách rybníků. Na podmáčených rašelinných půdách jsou dominantními druhy mechy a nejrůznější rašeliníky. Nedaří se zde dřevinám a z vyšších cévnatých
rostlin, pokud zde rostou, patří vesměs všechny k těm,
které jsou v seznamech chráněných druhů řazeny
do skupin nejohroženějších (rosnatka, klikva). Právě tyto
porosty jsou důležité z hlediska udržení vody v krajině,
neboť jsou schopny dlouhodobě zadržovat srážkovou vodu a vyrovnávají v období sucha vodní režim vodních
toků. Je třeba zmínit i vřesoviště, která jsou rovněž
ozdobným prvkem v této lesnaté části Dačicka. Jsou
opakem podmáčených ploch, jsou vytvořeny na prosvětlených hřbetech či jejich vrcholech, kde vystupují
mnohdy již rozpadající se žulové balvany, při lemech
lesních porostů nebo na kamenitých ostrůvcích v polích.
Často jsou doprovázeny jalovcem, břízou, borovicí či jeřábem. Uvědomíme-li si, jak zásadně byl omezen
a změněn původní rostlinný kryt činností člověka, musíme
přiznat, že právě on je vedle podnebí rozhodujícím
elementem pro jeho budoucí utváření. Tam, kde došlo
v minulosti k nadměrnému využití krajiny zůstalo jen
málo míst, kde se ještě vyskytují prvky původní květeny.
Proto je třeba pečovat o ty oblasti, kde je ještě zachováno
takové druhové bohatství, které zaručuje zdravé prostředí.
Zejména pramenná oblast přírodního parku, rašeliniště
a vodní nádrže by měly být zachovány, popř. i plánovitě
rozšiřovány. Lesy pak je třeba udržovat v takové skladbě,
aby byla zajištěna jejich vsakovací schopnost. Teprve pak
budou plnit všechny požadavky a sloužit nejen k rekreaci
RNDr. L. Vaněčková

Jak mít v Dačicích a okolí hezké
trávníky
Jistě jste si povšimli
při procházkách městem, vesnicemi i jejich
okolím mnohých míst
zarostlých
ruderální
vegetací – převážně
kopřivami, merlíky, lebedami, vlaštovičníkem, měrnicí černou, lopuchy, hluchavkou nachovou
a mnoha dalšími druhy milujícími hodně dusíku v půdě
a dostatek světla. A přece by na takových místech mohly
růst hezké květnaté trávníky. Stačilo by pouze plochy
pravidelně několikrát do roka kosit, protože ruderální
druhy rostlin časté kosení nesnášejí. Kdybychom chtěli
návrat pěkného trávníku urychlit, mohli bychom pomoci
přísevem semen lučních travin a květin. Pokud vlastníte
nějakou takovou plochu, podívejte se doma do kůlny,
jestli tam neleží opuštěný srp nebo dokonce kosa, trávník
nepohrdne ani moderní sekačkou. Květnatým trávníkům
neprospívá ani absence kosení ani kosení nadměrně časté.
Pustíte-li se do sečení, za dva tři roky se můžeme radovat
z nových hezkých zákoutí.
M. Kráľová, ČSOP Vysočina
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Knížky nesnáším, číst je nuda
Dětské čtenářství je nemalou částí veřejnosti považováno za okrajový jev nebo problém pouze pro knihovníky, učitele, specialisty či vydavatele. Zda děti čtou
a co čtou, má ale významný vliv na řadu dalších oblastí
života dítěte, a to jak ve vzdělání a vzdělanosti, tak v životním stylu a budoucích profesních a životních vyhlídkách. Dětské čtenářství nevzniká jen tak samo. Je mu potřeba pomáhat.
Protože si v knihovně tyto souvislosti uvědomujeme,
připravili jsme v Týdnu knihoven pro dačické děti 4., 5.
a 6. tříd, včetně primy gymnázia, anketní otázku: Proč
(ne)jsem čtenářem knihovny? Zajímalo nás hlavně, proč
děti nejsou čtenáři knihovny. Odpovědi dětí, které jsou,
nás potěšily a zahřály na duši.
Celkem se ankety zúčastnilo 323 dětí základních škol.
Z nich 43,6% nejsou čtenáři knihovny. Proč nejsou?
Protože nerad čtu, nebaví mě to – 23%. Protože nemám
čas – 15%. Protože nemám čas a doma mám hodně knih –
34%. Až přečtu, co mám doma, budu určitě chodit
do knihovny – 9%. Nebydlím v Dačicích, nečtu – 5%.
Mám kroužky – 6%. Zbývající procenta tvoří odpovědi
typu: Nechodím tam, protože se mi zdá, že 40,- Kč je
moc. Rodiče mi to nedovolí, musím se hodně učit. Protože
je knihovna daleko. Knížky nesnáším, číst je nuda.
Nechodím, ztratil jsem kartičku.
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Co se týče počtu čtenářů a nečtenářů podle navštěvované
školy: 39% odpovídajících dětí ze ZŠ Komenského
(celkem 157 dětí) nejsou čtenáři knihovny, u ZŠ
B. Němcové (vč. primy gymnázia.) je to 48% žáků,
na anketu odpovědělo 166 dětí. Je zajímavé, že i když
se zdá, že více čtou děvčata, je podle odpovědí ve skupině
čtenářů i nečtenářů je přibližně 50% kluků a 50% děvčat.
Podle výzkumů má největší vliv na to, zda se z dítěte
stane či nestane čtenář rodina a škola. Čtenářem se stane
spíš dítě, které vidí svoje rodiče číst, které vidí, že
vypneme televizi a vezmeme si knížku, že knížku
potřebujeme. K zábavě i k poučení. Ve škole pomáhají
čtenářství učitelé, kteří pracují s knížkami, čtením a informacemi a totéž chtějí po dětech. My v knihovně se trvale
snažíme, aby děti četly, a proto nás velice potěšily
odpovědi našich čtenářů: Baví mě číst a líbí se mi různé
knížky, líbí se mi v knihovně. Malujeme obrázky, jsou
tam soutěže a počítač. Jsou tam knihy, které doma
nemám. Je lepší si knihu půjčit než koupit – jsou drahé.
Doma nemám žádné knihy a potřebuji číst do školy.
Podrobné výsledky ankety včetně zajímavých odpovědí najdete vystavené v knihovně. Výpůjční doba
dětského oddělení je každý den mimo úterý, který je
zavíracím dnem. Přijďte, těšíme se na vás: v pondělí,
ve středu, ve čtvrtek: od 12:00 – do 17:00 h i v pátek
od 12:00 do 16:00 h.
Mgr. Z. Chadimová
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Veselé obrázky Františka Pitnera
a hračky Luďka Fialy
Ještě do 5. listopadu je v Městském muzeu a galerii
v Dačicích otevřena prodejní výstava obrazů Františka
Pitnera a hraček Luďka Fialy. František Pitner učí na Základní škole v Dolní Cerekvi, pochází z Telče a ve volném čase se věnuje malování. Je to malování hravé, jak
na plátno, tak na dřevo. Pod jeho rukou vznikají zajímavé
veselé obrázky, pro které využívá rozmanitý materiál.
Dětem se líbí především jeho pohybliví panáci ze dřeva,
vodníci, kocouři apod.
Mnohé obrázky či „panďuláci“ zůstaly v Dačicích
po jeho poslední výstavě pro potěšení dětí v místních
školkách i v řadě domácností. Luděk Fiala žije
v Jindřichově Hradci, kde pracuje jako konzervátor
a restaurátor v Muzeu Jindřichohradecka. Celá léta se věnuje práci se dřevem, kovem, pro dačické muzeum
restauroval několik zbraní. Jeho koníčkem zůstává
vymýšlení stavebnicových dřevěných hraček pro děti.
A právě jeho hračky ze dřeva jsou na výstavě nejen
k vidění, ale i k vyzkoušení. Přijďte se pobavit i poučit,
zahrát i malovat. Pro děti máme opět připraveno malování
na papír i malování keramiky.
Mgr. M. Kučerová

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra
tel. 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669
úřední den – pondělí 15:00 – 16:15 hod
veškeré informace, ceník a přihlášky na:

www.autoskolanosek.cz
cena sk. B – 4 900 ,- Kč

„Ohlédnutí“
Na listopad připravilo Městské muzeum a galerie
v Dačicích pro návštěvníky novou vý-stavu z tvorby akad.
malíře a grafika Bohumila Krátkého z Telče, který
v letošním roce oslavil v pilné malířské práci a výstavní
činnosti 90. narozeniny. Bohumil Krátký se narodil
27. května 1913 v Praze. V letech 1928-32 studoval
na Státní grafické škole v Praze, kde byli jeho učiteli Jan
Konůpek, Josef Solar a Josef Sejpka. Po absolvování
školy nastoupil do zaměstnání v tiskárně Melantrich
v Praze. V této době vznikaly jeho první ilustrace pro bibliofilská vydání poezie. V roce 1936 se Bohumil Krátký
seznámil s malířem Janem Bendou a v jejich společném
ateliéru se scházeli malíři, literáti i kritici. Toto kulturní
ovzduší na něho mělo velký vliv. Začal zde malovat první
obrazy a v roce 1938 byl přijat na Akademii výtvarného
umění v Praze k profesoru Willimu Nowakovi. Během
války (po uzavření vysokých škol) pracoval opět
v tiskárně v Melantrichu, od roku 1943 jako samostatný
výtvarník. Na studia, přerušená druhou světovou válkou,
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navázal v roce 1945, kdy byl přijat do grafické speciálky
profesora Vladimíra Pukla. Na školní rok 1947-48 obdržel
stipendium na studia na l`Ecole des Beaux-Arts v Paříži.
Po návratu z Francie odešel z Prahy se svou ženou do Telče, kde žije a pracuje dodnes. Ve své tvorbě se věnuje
malbě, grafice (barevné litografii, leptu), ilustraci a od roku 1952 také vytváří exlibris. Především v oblasti tvorby
exlibris je Bohumil Krátký znám snad po celém světě.
První exlibris zhotovil v roce 1952 a do konce 70. let byla
tvorba exlibris rozhodující složkou jeho grafické tvorby.
Od počátku 80. let potom tato exlibris vznikala v těsné
vazbě na autorovu volnou grafickou tvorbu. Kolekce jím
provedených knižních značek je skutečně úctyhodná,
poslední Krátkého exlibris v roce 1997 nese pořadové
číslo 476.
Bohumil Krátký vystavuje od roku 1941. Měl kolem
40 samostatných výstav u nás i v zahraničí (Německo,
Rakousko, Švýcarsko, Dánsko). Zúčastnil se i mnoha
kolektivních výstav doma i v cizině (v Holandsku,
Rakousku, Švýcarsku, Francii, Anglii, Belgii, Indii,
Japonsku, …). V mezinárodních soutěžích exlibris získal
8 ocenění, např. v r. 1984 Zlatou medaili na X. mezinárodním bienále exlibris v Malborku v Polsku.
Městské muzeum a galerie v Dačicích získalo
od Bohumila Krátkého v roce 1999 velkorysý dar –
soubor 40 velkých barevných litografií, které tvoří průřez
jeho volnou grafickou tvorbou. Byly vystaveny na poslední výstavě v roce 2000. Při zahájení této výstavy
v dačické galerii autor oznámil, že tvorbu barevných
litografií uzavřel posledním grafickým listem v roce 1998
a stejně tak v roce 1997 definitivně ukončil tvorbu
exlibris. V současném a příštím čase se hodlá věnovat
výhradně malbě, což platí. Bohumil Krátký především
maluje, z posledního období devadesátých let jsou známy
jeho monotypy. Slavnostní zahájení proběhne v sobotu
8. listopadu 2003 ve 14:00 h ve výstavních sálech MMaG.
Výstavu uvede Jan Dočekal z Třebíče.

Beseda o indiánech
Dne 29. září 2003 uspořádal odbor životního prostředí, lesnictví a zemědělství v jednací místnosti nově
zrekonstruované radnice v Dačicích besedu s Ing. arch.
Vratislavem Tolarem na téma severoameričtí indiáni.
Zajímavé povídání o způsobu života dnešních i dřívějších
indiánů, o jejich stavbách, přírodě a životě bělocha
v tomto prostředí, doplněné promítáním fotografií
a ukázkou výrobků původních obyvatel Kanady vyslechlo
přes dvacet členů skautského střediska z Dačic.
P. Habr

Plyšoví mazlíčci do Iráku
S nadšením reagovaly děti prvních a druhých tříd Základní školy Komenského na výzvu „Stonožky“ z Učitelských novin a ochotně věnovaly své plyšové miláčky
dětem do naší polní vojenské nemocnice v Iráku. Doufáme, že potěší a zmírní bolest jiných dětí.
Mgr. J. Vlčková
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Začátek nového školního roku je už tradičně ve znamení
Dačického atletického pětiboje. I letos využili
atleti krásného počasí a uspořádali 3. ročník
atletického pětiboje pro žáky ZŠ. Setkání žáků
několika škol dačického regionu přineslo řadu
výborných výsledků a potvrdilo, že mladá
atletika má u nás vzrůstající úroveň a řadu
nadějných talentů. K dalším atletickým soutěžím
přibyl přebor ZŠ Komenského v atletickém
čtyřboji, který má být především výběrem pro
přípravu na příští atletickou sezónu a těší se velkému zájmu žáků této školy.
Na Městském stadionu v Dačicích se 1. října počtvrté
běhaly Zátopkovy Štafety. Účast škol byla letos slabší, ale
výkony byly opět velmi dobré a jsme zvědaví, jak se
umístí naše škola v republikovém pořadí. Zvláště pak na
štafetu 1. stupně ZŠ Komenského, která v loňském roce
byla nejlepší v republice ve štafetě na 10 000 m a letos má
čas ještě o více než minutu lepší než v minulém roce.
8. října uspořádala ZŠ Komenského ve spolupráci
s atletickým oddílem III. ročník Běhu zámeckým parkem,
který je přeborem dačických základních škol v přespolním
běhu a zároveň nominačním závodem pro Přespolní běh
kolem Hejtmanu v Chlumu u Třeboně, na okresní přebor
v přespolním běhu a na Běh městem Gross Siegharts.
Přestože bylo chladné a deštivé počasí, závodů se zúčastnilo 92 nadšených dětí. V nejbližších dnech čekají
mladé atlety výše uvedené závody, doufáme že budou
úspěšní a že dobře zakončí letošní velmi dobrou sezónu.
P. Novotný

V Nové Včelnici proběhlo 14. října regionální kolo
šestého ročníku lehkoatletické soutěže Kinderiáda. Tento
projekt byl stejně jako v letech minulých připravován
ve spolupráci s Českým atletickým svazem, který je garantem soutěže a pomáhá nejen odbornou radou a začleňováním nových prvků do projektu, ale zároveň
koordinuje činnost pořadatelů jednotlivých kol.
V disciplínách lehké atletiky bojovala osmičlenná
družstva – 4 chlapci a 4 dívky z druhých až pátých tříd
základních škol. Nejzajímavější částí závodů je vždy
štafeta a nejinak tomu bylo i tentokrát. Nejlépe se umístili
žáci ze ZŠ Komenského z Dačic, kteří za sebou v této
disciplině nechali i vítěze celé soutěže - ZŠ Komenského
z Milevska. Z celkového počtu 31 škol, které se regionálního kola v Nové Včelnici zúčastnily, skončila
dačická ZŠ na krásném 7. místě.
„Vždy mne velice potěší, když vidím v dětských
tvářích nadšení ze sportování. Je to pro mne důkaz, že
i v dnešní době moderních technologií se nezapomíná
na tak krásný sport, jakým atletika je,“ říká mistryně světa
v běhu na 800 m Jarmila Kratochvílová, která je spolu

s další slavnou atletkou Ludmilou Formanovou patronkou
celého projektu.
Aby byl den opravdu plný sportování a soutěžení,
byly pro děti připraveny také mimosoutěžní disciplíny.
Malí sportovci si mohli vyzkoušet atletickou sadu
„Kid´s Athletics“ a „Hry Kinder“, například běh přes
překážky, skok daleký o tyči, dětský hod oštěpem a další
dětské atletické disciplíny. Za své výkony získali
závodníci čokolády a chlazené výrobky značky Kinder.

Rozcvička na Kinderiádě

Atleti se pomalu loučí se sezónou 2003
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Zamykání Dyje
Je sobota 18. října
2003. Rtuť teploměru
se blíží -5˚C. Padá barevné listí a ostrý vítr
nepříjemně štípe do
tváří. Je tu podzim
a zima se blíží. Tato
skutečnost
přivedla
v ranních hodinách na
vlakové nádraží dvacet
jedna skautů z dačického oddílu. Nastupují
do vlaku a odjíždí na
zastávku Malý Pěčín.
Sem jim traktor dovezl
k Podcestnému mlýnu
lodě. Vodáci je sundavají z vleku a po zmrzlé trávě nosí na vodu. Zapnout vesty, vzít pádla a nasedat. Tak zní jasný povel. Je určeno pořadí lodí a vyráží
se. Naposled v letošním roce hochy a děvčata houpá
proud řeky Dyje. Vody je dost, takže plavba má dobré
podmínky. Asi po hodině se zastavují na svačinu.
Na břehu vesele praská oheň a špekáček na lískovém
prutu příjemně voní. Po svačině pod Dubovou strání
vodáci vyplouvají kolem lomu, přes jez u Homolkova
mlýna, jez U Valchy, do Toužína. Zde u loděnice končí
jejich poslední letošní plavba. Velký klíč uzamyká řeku
a vodní skauti jí tímto aktem předávají ze svých rukou
do náruče zimní přírody.
P. Habr
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Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/fax : 384 420 292
www.stefl-tour.cz, cestovka@stefl-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec; tel: 384 36 26 96
LÉČEBNÉ POBYTY NA SLOVENSKU - DUDINCE A LIPTOVSKÝ
JÁN, VYŠNÉ RUŽBACHY, HOKOVCE a jiná místa na Slovensku
Lomnistá v Jasenie – 5 km od koupelí Brusno u Ban.Bystrice – termíny
ubytování celoročně – vhodné i na sportovní pobyty – lyžování.
Ubytování v hotelových pokojích, apartmánech a chatkách - léčebné
procedury, plná penze. Lázeňské procedury, možnost pobytu i bez
procedur! Bude zajištěn silvestrovský pobyt s autobusovou dopravou.
Jednodenní zájezdy:
8.
+ 29.
9.
15.
6.
+ 13.
23.
+ 20.
8.

11.
11.
11.
11.
12.
12.
11.
12.
11.

03
03
03
03
03
03
03
03
03

termální lázně
LAA-Rakousko
Linec „bleší trh“
Polský Těšín – za nákupy
Předvánoční Vídeň
Bídníci, Výstaviště Praha

Romeo a Julie na ledě
Č. Budějovice
11. 1. 04 Kleopatra, Praha

290,- Kč/os
(doprava + průvodce)
380,- Kč/os. (doprava)
390,- Kč/os. (doprava)
390,- Kč/os.
(doprava + průvodce)
760,- až 960,- Kč/os.
(doprava+ vstupenka)
460,- Kč/dítě + 660 Kč/dosp.
(doprava + vstupenka)
880,- Kč/os.
(doprava + vstupenka)

Připravujeme:
10.11.03
3.1.04

hudební skupina KARMA
v Č. Budějovicích
muzikál EXCALIBUR
v Praze

500,- Kč/os.
(doprava+vstupenka)
780,- Kč/os.
(doprava+vstupenka)

Nabízíme:
Zimní rekreační vánoční a silvestrovské pobyty v celé ČR i na Slovensku.
Zahájili jsme prodej lyžařských zájezdů v tuzemsku i zahraničí ve známých turistických oblastech s velkým množstvím sjezdovek a běžeckých
tratí. Zájezdy jsou možné jak pro jednotlivce tak i pro kolektivy.
Podzimní poznávací zájezdy:
13. 11.-17. 11. 03 Paříž klasická
3.990,- Kč/os.
26. 11.-30. 11. 03 a královská sídla
(dopr. ubyt. průvodce)
13. 11.-17. 11. 03 Florencie,Řím,Vatikán 4.990,- Kč/os.
(dopr. ubyt. průvodce)
13. 11.-17. 11. 03 Itálie klasická
5.990,- Kč/os.
(dopr. ubyt. průvodce)
14. 11.-17. 11. 03 Na skok do Paříže
2.990,- Kč/os
(dopr. ubyt. průvodce)
Rádi Vám nabídneme katalogy a zodpovíme bližší informace
přímo v naší CK.

Ohlédnutí se za Týdnem knihoven …
Celostátní propagační akce na podporu čtenářství
a zviditelnění knihovnických služeb se v týdnu od 6.
do 10. října zúčastnila i naše knihovna. Velice příjemné
bylo zahájení Velkého říjnové společného čtení a to žáky
8. a 9. tříd Speciální školy v Dačicích. Kluci a děvčata
četli, ze svých oblíbených knížek, od Haškova Švejka
po Lenku Lanczovou. Statečný Standa S. zahájil zpaměti
přednesenou básničkou Září od Jaroslava Seiferta.
Celkem se do knihovny za 4 dny této akce (v úterý je
zavřeno) přihlásilo 24 úplně nových čtenářů, 370 návštěvníků si půjčilo 1540 svazků knih a periodik. Čtenáři
využívali amnestie na upomínky. Největší úspěch zaznamenalo vyprávění o cestování manželů KASALOVÝCH z Dačic o Egyptě, zemi plné kontrastů. Zajímavou
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besedu si přišlo poslechnout 57 návštěvníků. Hezký ohlas
má i výstava kreseb naší čtenářky paní D. Štěpánové.
V dětském oddělení je k vidění výstava obrázků
brouků a broučků namalovaných malými čtenáři. Při
Broučkiádě se nejvíce líbily masky a kostýmy bojového
brouka Zeleňáka Petry Tříleté, Beruška Míši Bílkové
a něžná Světluška.
Součástí Týdne byla i anketa – Proč (ne)jsem
čtenářem knihovny. Za její realizaci děkuji učitelkám
a učitelům 4. – 6. tříd dačických základních škol.
Děti, které rády něco vyrábí a tvoří, zveme do knihovny na akci dětského oddělení, která se uskuteční
ve středu 5. listopadu od 14:00 – 17:00 h. Zkusíme si vyrobit korkové loutky.
Mgr. Z. Chadimová

Pozvánka do Městského muzea a galerie
„Hravé obrázky Františka Pitnera
a hračky Luďka Fialy“
prodejní výstava
do 5. listopadu 2003
v listopadu po-pá 9:00 –12:00 h, 13:00 –16:00 h
a ne 13:00 –16:00 h
„Ohlédnutí“ výběr z díla Bohumila Krátkého
výstava akad. malíře a grafika z Telče
9. – 30. 11. 2003
(zahájení výstavy v sobotu
8. listopadu ve 14:00 h)
„Malíř Ignác Dullinger na dačickém zámku“
k 200. výročí narození, výstavní chodba
9. 11. – 30. 12. 2003
Muzejní čtvrtek 6. listopadu 2003 v 17:30 h
„Tajemství krypty odhaleno?“
(s výsledky průzkumu krypty v kostele
sv. Vavřince v Dačicích seznámí
PhDr. Jana Bisová a doc. Jan Bistřický)
Muzejní čtvrtek 13. listopadu 2003 v 17:30 h
PhDr. Jana Bisová:
„Ze života Dalbergů, majitelů
dačického panství“
(zajímavosti z rodinné korespondence, 2. část)
Valná hromada Spolku přátel muzea
v Dačicích
Sobota 29. listopadu 2003 v 15:00 h
(kromě členů zveme i případné zájemce
o spolupráci)
Restaurace U Malínků
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Film.
klub

KINO

KULTURA
31. 10., 1. 11., 2. 11. v 19:30 h
TERMINÁTOR 3:
Vzpoura strojů
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč

7. 11., 8. 11., 9. 11. v 19:30 h
NUDA V BRNĚ
Český film
Vstupné 50 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

14. 11., 15. 11., 16. 11. v 19:30 h
JOHNNY ENGLISH
Film Velké Británie s titulky
Vstupné 50 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

21. 11. v 17:00 a 19:30 h
HULK
Film USA s titulky
Vstupné 50 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

22. 11., 23. 11. v 19:30 h
JAK ZTRATIT KLUKA
V 10 DNECH
Film USA s titulky
Vstupné 50 Kč

28. 11., 29. 11., 30. 11. v 19:30 h
JEDNA RUKA NETLESKÁ
Český film
Vstupné 70 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný

8. 11. v 16:30 h
ABSOLVENT
Nesmělý mladík přeponou v milostném trojúhelníku
Film USA 1967
8. 11. ve 21:00 h
NAŠE BÁBÍ
Taneční zábava
Hlavní sál MěKS

22. 11. v 16:30 h
ZVĚTŠENINA
Umně naservírovaný detektivní příběh
Film Velké Británie 1966

10. 11. v 9:45 h a 12:15 h
NOSTALGIE KARLA KRYLA
Písničkář Pepa Nos a Jan Kryl uvádí
pořad z tvorby K. Kryla

19. 11. v 19:30 h
VYPRÁVĚNÍ ZDEŇKA TROŠKY
Povídání o natáčení, o hercích, o obyvatelích Hoštic

15. 11. ve 21:00 h
SECRET
Taneční zábava
Hlavní sál MěKS
29. 11. v 19:00 h
ZÁVĚREČNÝ PLES KURZU TANCE
Hraje: DUO AMADEUS – Znojmo
Hlavní sál MěKS

