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Nemocnice Dačice
Město Dačice zřizuje nemocnici již téměř deset let.
Za tu dobu se mnohé změnilo. Nemocnice hospodařící
s vyrovnaným rozpočtem se
začala propadat do finanční
ztráty, která koncem minulého roku dosáhla, i přes
desetimilionový příspěvek města, výše šesti milionů korun. T ento způsob provozování nemocnice je nad finanční
možnosti města a zároveň neprospívá ani samotné nemocnici. Peníze mizící v provozu, zastavené opravy
a investice, to je realita dnešních dnů a předchozích let.
Co ale s tím? Jak pokračovat dál?
Nabíz í se ně kolik ře še ní :
ü Nedělat nic. Ztrátu hradit dále z rozpočtu města a dovést jak nemocnici, tak město k finančnímu kolapsu.
ü Provést restrukturalizaci provozu nemocnice. Což
znamená zavřít prodělečná oddělení, zredukovat stavy
zaměstnanců tak, aby provoz byl ekonomický a hospodaření nemocnice vyrovnané. S největší pravděpodobností by muselo dojít k uzavření lůžkového gynekologicko - porodnického oddělení a lůžkového chirurgického oddělení. Interní lůžkové oddělení by omezilo svoji činnost na nejnutnější péči. Oddělení pro
dlouhodobě nemocné by bylo zachováno a mohlo by
u něho dojít k navýšení počtu lůžek. Rozsah ambulantní péče by zůstal ve stávající šíři, možná by došlo
k jeho částečnému rozšíření.
ü Využít nabídky Jihočeského kraje na přičlenění nemocnice k nemocnici v Jindřichově Hradci. Podmínka
této možnosti je provedení restrukturalizace provozu.
ü Najít provozovatele, který by provozoval nemocnici
Dačice a garantoval zachování potřebné lůžkové zdravotní péče v rozsahu základních oborů. T ímto způsobem fungují již delší dobu i jiné nemocnice v našem
státě. Jejich hospodaření je i přes nepříznivou státní
zdravotní politiku vyrovnané nebo ziskové. Např. nemocnice v Opočnu, Dvoře Králové, Duchcově. Způsoby provozování mohou být různé: pronájem nemocnice obchodní společnosti, prodej nemocnice či řízení
nemocnice jinou organizací zvenčí. Obchodní společnost může být založena za spoluúčasti města či bez ní.
Výjezdové stanoviště „Rychlé záchranné pomoci“ v
každém případě v Dačicích zůstane. Dostupnost této služby, to znamená příjezd sanitky s kvalifikovaným lékařem
k vážně nemocnému, úrazu nebo nehodě, je garantována
státem. Nemocnice Dačice přes své nezáviděníhodné postavení v systému státního zdravotnictví, přes finanční
problémy, které ji v uplynulých letech provázejí, má v
tomto regionu opodstatnění. Především pro její polohu.
Vzdálenost ostatních lůžkových zařízení od Dačic je od

Zdarma do kaž dé rodiny
Srpe n 2004
40 do 60 km. Nemocnice slouží spádové oblasti přibližně
čtyřiceti tisíc obyvatel. Nezanedbatelným faktem je i přes
dvě stovky pracovních míst, která nemocnice zřizuje.
Myslím si, že Dačicko si zaslouží udržet akutní lůžkovou
péči minimálně v základních oborech. Proto je dobře, že
zastupitelstvo učinilo první důležitý krok ke změně provozovatele nemocnice a rozhodlo o vypsání výběrového
řízení a tím dalo nemocnici šanci.
Co tedy bude následovat v příštích týdnech? 11. srpna
schválila rada města smlouvu s firmou ST APRO s. r. o. o
provedení výběrového řízení na provozovatele nemocnice. Do dvou týdnů od tohoto data bude radě předložena ke
schválení zadávací dokumentace a text výzvy. Po odsouhlasení a zveřejnění výzvy budou mít případní zájemci
šest týdnů na zpracování a podání svých nabídek. Výběrová komise zhodnotí doručené nabídky a předloží své
doporučení zastupitelstvu města. T o v konečné fázi rozhodne o nejvhodnějším zájemci o provozování nemocnice. Může se stát, že žádná z nabídek nebude vyhovovat
požadavkům města a zastupitelstvo je odmítne všechny.
Pokud se nenajde vhodný provozovatel bude muset město
provést výše zmíněnou restrukturalizaci. T akto vzniklé
zdravotnické zařízení může provozovat samo, nebo může
využít nabídky Jihočeského kraje na převzetí upraveného
provozu.
Pavel Habr, místostarosta

ZASTUPITELSTVO
·

se sejde na svém 12. zasedání ve středu 15. září 2004
v 19:00 h v sále MěKS

RADA MĚSTA
·

·

·
·

·

·

vzala na vědomí výsledky hospodaření města za
I. pololetí 2004. Příjmy byly dosaženy ve výši Kč
77.465.187,13, tj. 55,4 % z ročního rozpočtu a
výdaje Kč 73.679.841,75, tj. 52,7 %. Přebytek byl
vykázán ve výši Kč 3.785.345,38.
vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za I. pol. Městská knihovna
vykázala zisk ve výši Kč 38.511,85, MMaG zisk ve
výši Kč 75.753,50 a MěKS ztrátu Kč 90.550,-uložila řediteli MěKS minimalizovat do konce roku
ztrátu Kč 90.550,-schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou STAPRO
Pardubice na zajištění výběrového řízení na provozovatele Nemocnice Dačice za Kč 55.000,-- včetně
DPH
schválila uzavření smlouvy na opravu kleneb sklepů
v MěKS s firmou Korint za Kč 239.738,--, bude
částečně kryto dotací
schválila poskytnutí příspěvku Kč 1.500,-- SDH Bílkov na ceny v soutěži v požárním útoku
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Dvě otázky pro zastupitele

Odpovídá zastupitel MUDr. Ctibor Blaha.
Co je podle Vás největší předností Dačic?
Největší předností Dačic je přírodní prostředí, ve
kterém se nacházejí na úpatí Českomoravské vysočiny a
horního Podyjí oplývajícího rozmanitou florou a faunou,
která zasluhuje velkou pozornost a ochranu. Jsem rád, že
se podařilo zachránit život řeky Dyje před cementovou
lobby, která se pokoušela pod rouškou protipovodňových
opatření řeku vybagrovat a narovnat. Jsem rád, že se podařilo zachránit Českou Kanadu před vstupem holandských betonářských firem a před její přeměnou v rekreační areály. Je dobře, že se povědomí lidí o ochraně toho,
v čem a jak žijeme dostává do popředí jejich pozornosti, i
když se vše před utilitárním lobbismem ochránit nedá.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte
řešení?
Největší problémy jsou všeobecně známy, byly na
těchto stránkách mnohokrát opakovány předchozími. Setkávám se s velkou nezaměstnaností mladých lidí, hlavně
absolventů škol, což do budoucna nevěstí nic dobrého.
O hypertrofickém automobilismu a možnostech jeho řešení se intensivně jedná. Jedná se i o optimálním zachování
zdravotnických služeb a v současné době bylo schváleno
usnesení na změnu provozovatele činnosti nemocnice.
Přál bych si, aby pronájem činnosti nemocnice se dostal
do správných rukou, které zaručí, že rozsah zdravotní péče
zůstane zachován na kvalitní úrovni a dosavadním objemu.

V Dačicích se měřila rychlost
Dne 26. července 2004 provedla firma DOSIP s. r. o.
ukázkové úřední měření rychlosti jízdy v Dačicích. Na
stanovišti v ulici B. Němcové nad základní školou bylo
provedeno statistické měření počtu projetých vozidel
v délce trvání 75 minut. Za tuto dobu projelo 77 dopravních prostředků, z nichž 62 jelo rychlostí do 50 km/hod
a 15 vozidel překročilo povolenou rychlost. Nejvyšší naměřená hodnota byla 62 km/hod.
Druhé stanoviště bylo v Hradecké ulici. Zde byly
zaznamenávány pouze rychlosti nad stanovených 50
km/hod. Během prováděného měření, které trvalo necelé 2
hodiny, překročilo sedm vozidel povolenou rychlost jízdy
v obci. Nejvyšší naměřená rychlost dosáhla 74 km/hod.
Firma DOSIP s. r. o. předala Odboru dopravy a silničního hospodářství záznamy z úředního měření rychlosti, včetně fotografické dokumentace výše zmíněných přestupků. Materiál obsahuje datum a čas přestupku, fotografii vozidla, detail řidiče a „SPZ“ . Na základě těchto
podkladů může být s řidičem zahájeno přestupkové řízení.
Výše pokuty při překročení povolené rychlosti o 30 km/
hod se může pohybovat v rozmezí od 2 000 do 3 000 Kč.
Rada města rozhodla materiály z ukázkového měření zalo-
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žit. Od případné zvýšené kontroly dodržování předepsané
rychlosti, jak ve městě, tak v místních částech, si rada
města slibuje zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
zvláště v blízkosti škol a autobusového nádraží.
Pavel Habr, místostarosta

Aktuality
· Výherci soutěže z internetových stránek města za měsíc červenec jsou: Jana Sojková, Dačice, Věra Bendová, Dačice, Drahomíra Bujnovská, Borovany. Správná
odpověď zněla: Antonínská.
· Městské kulturní středisko Dačice přijímá přihlášky do
intenzivních kurzů angličtiny a němčiny na školní rok
2004/2005. Přihlášky na tel. čísle 384 420 162.
· Vyzýváme všechny dačické vlastníky nemovitých kulturních památek, kteří mají zájem zapojit se do Programu regenerace Městské památkové zóny Dačice,
aby do 30. září 2004 předložili žádosti o dotaci na
Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu, starý zámek, I. patro, č. dveří 122.

Poděkování za odvedenou práci
Při čtení novinových článků a jejich nadpisů jsem
nabyl dojmu, že čím negativnější zpráva tím, se stává
zajímavější. Proto bych chtěl toto alespoň částečně
napravit v našem městském zpravodaji pozitivní informací a poděkovat pracovníkům VaK a. s. JČ divize
Jindřichův Hradec, pracoviště Dačice pod vedením pana
Šedivce, kteří prováděli rekonstrukci vodovodu a kanalizace na Palackého náměstí. Rekonstrukci připravilo
družstvo Vodospol a byla složitá, ať vzhledem k nutnosti
uzavření hlavní křižovatky na Palackého náměstí nebo
problémům, které bylo nutno řešit při provádění výkopů
(telekomunikační sítě, podzemní objekt). Přesto se podařilo dokončit rekonstrukci včas, včetně žulové dlažby Palackého náměstí. V současné době byla dokončena i druhá
etapa rekonstrukce v „Myší díře“ a u „Homolkova mlýna“ . I zde při výkopu byl problém se starým mlýnským
náhonem. Práce probíhaly v podstatě ve dvou směnách a v
sobotu. Na závěr si lze jen přát více takové spolupráce
mezi městem a prováděcí firmou.
Rudolf Hájek, starosta

Výstava na radnici – Kryštof Evanče
Kryštof Ewanče je undergroundový lidový řezbář žijící na Slavonicku. Jeho lidovost mu dává absolutní
volnost při vytváření objektů a underground mu jako řezbáři dovoluje vyměnit dláta za motorovou pilu. Ke svým
výtvorům rád používá samorosty a to jak ty dřevěné, tak
samorosty kovové vytvořené nevědomky člověkem a mající své zvláštní kouzlo. Často to bývají části starých
zemědělských strojů: obruče, ozubená kola, hřeby, žací
lišty…

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 8/2004. Ročník devátý. 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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Společenská kronika
narození:

Julie T ichá, Dačice
Šárka Jakubcová, Dolní Němčice
Veronika Kopečková, Dačice
Petr Houžva, Dačice
manželství: Jiří Kratochvíl, Peč
a Martina T omková, Radkov
Karel Štibich, Dačice
a Lucie Fabešová, Dačice
Martin Bosý, Mrákotín
a Zdeňka Kupcová, Holešice
Bronislav Čeloud, Dačice
a Petra T ichánková, Dačice
Jiří Herák, Manešovice
a Andrea Nečadová, Manešovice
Martin Dvořák, Jarošov nad Nežárkou
a Jana Suchá, Mutišov
úmrtí:

Rostislav Veselý, 46 let, Dačice
Ladislava Kulíková, 45 let, Dačice
Marie Leitgebová, 90 let, Hradišťko
Antonie Zábrodská, 92 roky, Dačice
Ludvík Vondráček, 93 roky, Dačice
Marie Straková, 70 let, Dačice

Výstava v Domě s pečovatelskou službou
23. 9. 2004 v době od 10 do 17 hodin proběhne v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích výstava zdravotní
a rehabilitační techniky pro zdravotně postižené, starší a
slabozraké občany (včetně baterií do sluchadel). Výstavu
pořádá Centrum pro zdravotně postižené v J. Hradci.

Prodej samolepky „Prosíme nevhazujte
reklamní materiály“
Infocentrum
Dačice nabízí samolepku s nápisem „Prosíme nevhazujte reklamní materiály“ . Pokud Vás obtěžují nevyžádané reklamní materiály vhazované do Vaší domovní
schránky, pak je pro Vás tato samolepka řešením.
Dle zákona č. 138/2002 Sb., kterým se mění zákon O
regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. se totiž zakazuje šíření
nevyžádané reklamy, v případě, že tato reklama adresáta
obtěžuje. Právě nalepením zmiňované samolepky na Vaší
schránku můžete dát distributorům reklamních letáků
vědět, že si vhazování reklam do Vaší domovní schránky
nepřejete. Samolepku si můžete nyní zakoupit v našem
Infocentru za 10 Kč, je vhodná i pro venkovní použití.
Jejím zakoupením přispějete nejen ke snížení
množství zbytečně vyrobeného a potištěného papíru, ale i
na pěstování a výsadbu původních a dnes často již
vzácných druhů dřevin v České republice. Výsadbu
nových stromků do krajiny bude zajišťovat nezisková
organizace Společnost přátel přírody v rámci programu
„Stromy pro naše děti“ .

strana 3

M ě st o Da č ic e n a bíz í
P r o n á je m v o ln é h o by t u

Je dná s e o byt č. 12,
2 + 1, II. k ate gorie ,
ul. Bratrská, č. p. 304, Dačice I.
pokoj 1
pokoj 2
kuchyně
předsíň
koupelna
WC
spíž
komora
sklep
kolna

14,40
14,80
10,50
5,00
3,60
0,90
1,20
1,10
8,00
10,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Nájemné z bytu je neregulované. Nájemné za první měsíc
nájmu nabízeného bytu je tvořeno součtem základní složky ve výši nejméně 50 000 Kč, kterou nájemce nabídne
a kterou zaplatí před podpisem nájemní smlouvy a regulovaným nájemným stanoveným podle platných právních
předpisů pro příslušné období. Základní složka se po
skončení nájmu nevrací.
Nájemné za druhý a každý následující měsíc nájmu je ve
výši odpovídající regulovanému nájemnému platnému pro
příslušné období. Právo na uzavření smlouvy o pronájmu
od 1. 10. 2004 získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – PRO NÁJEM BYTU č. 12,
Dačice 304/I
nejvyšší nabídku základní složky. Při podání nabídky
složí zájemce jistinu na nabídnutou částku ve výši
15.000,- Kč v hotovosti na pokladně MěÚ Dačice. Žadateli, který nabídne nejvyšší základní složku nájemného
bude při uzavření nájemní smlouvy zaplacená jistina
odečtena z nabídnuté základní složky nájemného.
Konečný termín pro podání žádosti:
15. 9. 2004 do 14:00 hodin.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ Dačice, Palackého náměstí 1/I,
380 13 Dačice.
Další informace na tel. čísle 384 401 234 nebo osobně na
bytovém odboru Městského úřadu v Dačicích.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní
smlouvu se žádným zájemcem.

MASÁŽE - KLASICKÉ, REFLEXNÍ,
THAJSKÉ BODOVÉ,
LYMFODRENÁŽE
léčba celulitidy, poradenství
Dačice, Slavonice
Ivan Havel
tel.: 728 850 432, 384 420 559
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DSO „Vodovod Landštejn“ ,
takový je název
dalšího dobrovolného
svazku obcí, kde město Dačice je zakládajícím členem. Název
tohoto svazku je podle
názvu hradu Landštejna, v jehož blízkosti se
nachází jak přehradní
nádrž stejného jména, tak úpravna vody.
Ale nejprve trochu historie tohoto svazku. DSO „Vodovod Landštejn“ byl založen 16. dubna 1993 se zakládajícími městy a obcemi: Dačice, Nová Bystřice, Slavonice, Budíškovice, Cizkrajov, Kostelní Vydří, Peč, Staré
Město pod Landštejnem, Český Rudolec a Písečné nad
Dyjí. Na základě privatizace vodovodů a kanalizací byl
vydán Fondem národního majetku bezúplatným převodem
svazku obcí Landštejn majetek skupinového vodovodu
Landštejn – Dačice - Nová Bystřice a další majetek, který
byl ve vlastnictví JIVAK s. p. Č. Budějovice.
Předmětem činnosti svazku je výroba a dodávka pitné
(užitkové) vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele
v oblasti skupinového vodovodu Landštejn, odvádění a
čištění odpadních vod v této oblasti. Skupinový vodovod
i úpravnu vody Landštejn provozuje VaK J. Čechy a. s.,
divize Jindřichův Hradec.
Pro naše občany je nejdůležitější takzvaný „Skupinový vodovod Landštejn – Dačice - Nová Bystřice“ , jehož
zdrojem je úpravna vody Landštejn. T a upravuje vodu ze
stejnojmenné přehradní nádrže patřící do povodí řeky
Moravy. Roční výroba na úpravně vody byla v roce 2003
1 008 tis. m 3 pitné vody.
Do systému skupinového vodovodu je dále nakupována upravená voda z DSO „Vodovod Řečice“ v ročním
objemu cca 100 tis. m 3 vody. Z uvedeného skupinového
vodovodu jsou zásobeny obce: Slavonice, Dačice, Mutišov, Vlastkovec, Cizkrajov, Peč, Kostelní Vydří, Bílkov,
Hradištko, Budíškovice, Blato, Staré město pod Landštejnem, Hůrky, Ostojkovice, Chlumec, Vesce, N. Bystřice,
Albeř, Klášter, Landštejn, Borek, T oužín.
Z tohoto výčtu obcí je znát, jak velké území zásobuje
tento skupinový vodovod. V přehradní nádrži Landštejn,
která je vodárenskou přehradní nádrží, je nejenom dostatek vody (to se potvrdilo i v loňském roce, který byl
skoupý na vodní srážky), ale i kvalitní surová voda.
Kromě zvýšeného obsahu organických látek, a sezónně i
manganu, má po chemické stránce téměř parametry pitné
vody. Ačkoli se předloňské povodně velmi negativně
projevily na zhoršení kvality surové vody (došlo k razantnímu promíchání obsahu nádrže a uvolnění sedimentů), v současné době je situace stabilizovaná, byť
nikoli tak příznivá jako před povodněmi. Z dlouhodobého
hlediska se na vodárenské nádrži Landštejn neprojevuje
ani tzv. eutrofizace, tj. růst sinic a bakterií vodního květu.
Surová voda z Landštejnské nádrže se upravuje na
ÚV Landštejn dvoustupňovou technologií zahrnující ozonizaci, filtraci, stabilizaci a hygienické zabezpečení. Výs-
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ledná kvalita dodávané vody do vodovodní sítě plně
odpovídá platné legislativě. Například dva nejznámější
parametry - dusitany 0,01mg/litr, dusičnany 2,0mg/ litr
(limit pro kojeneckou vodu 15mg/litr a pro ostatní 50mg
na litr). Ale i ostatní parametry jsou pod úrovní, kterou
předepisuje legislativa.
Pro zvládnutí zhoršené kvality surové vody po povodni v roce 2002 a zvýšení kvality vyrobené pitné vody
byl v roce 2003 uveden do provozu nový objekt ozonizace. Dodávku ozonizační jednotky hradil jako vlastní
investici provozovatel VaK J. Čechy a. s. Ozonizace je
určena pro aplikaci ozónu k oxidaci vody, zejména k odstranění organických látek, odželeznění a odmanganování.
Přes vysokou kvalitu má
u nás spotřeba vody z veřejného vodovodu sestupnou
tendenci. Ale hlavním důvodem nižší poptávky je
omezování výroby v podnikatelské sféře. Náklady na
výrobu a rozvod pitné vody
zůstávají v rozhodující míře
fixní nebo rostou s inflací cen
např. na energii nebo nákup
surové vody. Spotřebitele se
následně dotkne zvýšená cena vody. Voda je však základ
života, bez které se nikdo
neobejde. Myslím si, že i používání balených vod v našem
regionu není vždy opodstatněné. Cena za balenou vodu
a zatěžování životního prostředí plastovými obaly a následná likvidace je nezanedbatelný problém.
V rámci bývalého okresu Jindřichův Hradec jsou ještě
další skupinové vodovody a samostatné vodovody obcí.
Pro společný postup ve vodovodech a kanalizacích (např.
solidární cena vody) jsou města a obce sdružená v družstvu Vodospol. Družstvo Vodospol pronajímá svěřený
vodohospodářský majetek nájemci, tj. VaK J. Čechy a. s.
za nájemné. Nájemné je nákladovou položkou nájemce,
výše nájemného je stanovena v rámci kalkulace cen vodného a stočného. Družstvo Vodospol využívá nájemné
k opravám a rekonstrukcím vodohospodářského majetku.
T akto byla provedena v letošním roce rekonstrukce kanalizace a vody na Palackého náměstí v Dačicích v hodnotě
4 milionů korun. Vlastní provoz celého skupinového vodovodu Landštejn - Dačice – Nová Bystřice – úpravna
vody, vodojemy, řady tedy zajišťují „Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a. s.“ divize J. Hradec. V závěru roku
2003 došlo ke změně majoritního vlastníka VaK J. Čechy
a. s. – stala se jim společnost ENERGIE AG Oberösterreich. T aké družstvo Vodospol se připravuje na
transformaci v akciovou společnost a to v roce 2005.
I v budoucnu bude město vynakládat velké finanční
prostředky na opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizace a výstavbu čistíren odpadních vod. V současné době
se připravuje žádost na dotace z EU, protože bez těchto
dotací je téměř nemožné tyto stavby uskutečňovat. Péče o
vodovody a kanalizace patří mezi základní priority města.
Rudolf Hájek, starosta
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Ruka s mečem opět na dačické radnici
Symbol městského práva
– dřevěnou ruku s mečem –
jste dosud mohli vidět jenom
v historické expozici dačického muzea. Ale teď je tomu
již jinak. Až budete procházet kolem historické budovy radnice na Palackého
náměstí č. 1, všimněte si, že
k opravenému radničnímu
zvonku přibyla ještě i replika
této ruky s taseným mečem.
Zhotovil ji pan Karel Hájek
z dubového dřeva a má připomínat nejen symbol městského práva, ale i dobu dávno minulou, kdy se ruka na
radnici vyvěšovala v době konání jarmarků (výročních
trhů).
Podle pamětníků a dochovaných fotografií se ruka
s mečem objevovala na radnici ještě ve čtyřicátých letech
minulého století. Do sbírek muzea ji tehdejší Městský
národní výbor v Dačicích převedl v roce 1961 a od té
doby se stala součástí historické expozice a poutala pozornost dětí i dospělých.
T ak jak to vlastně s rukou a jarmarky v Dačicích
bylo? Na Dolním (Palackého) náměstí se během roku
konalo pět jarmarků a další trhy. Krámky byly rozesety po
celém náměstí a často končily až nahoře u kostela sv.
Vavřince. Každý jarmark končil a začínal v určitou dobu.
Zvonkem na radnici se zvonilo na začátek a konec jarmarků, tzv. frejunk. Mimo to se již týden před konáním
jarmarků a týden po skončení vyvěšovala na radnici i zmíněná ruka s mečem. V době trhů bylo totiž ve městě nejživěji a snadno mohlo dojít k hádkám a násilí. Již v roce
1554 se uvádí, že „proto při frejuncích ruka s mečem se
vystrkuje, aby se každý pamatoval a žádných svád ani
pranic se nedopouštěl.“
Od druhé poloviny 15. a dále v 16. století došlo ve
městech k rozvoji místních trhů, stejně tak i v Dačicích.
Dačice měly již z období předhusitského výroční trh na
svátek sv. Vavřince. V roce 1464 udělil král Jiří Poděbradský Dačicím další výroční trh (jarmark) na svátek sv.
Mikuláše. Privilegium na třetí jarmark udělil městu císař
Ferdinand I. v r. 1562, byl stanoven na čtvrtek po druhé
neděli postní. Čtvrtý výroční trh udělil Dačicím v r. 1732
císař Karel VI. na neděli po svátku sv. Františka Serafinského. Pátý výroční trh nakonec město získalo v roce
1795 od císaře Františka II. na úterý před Nanebevzetím
Páně. Mimo tyto výroční trhy probíhaly na náměstí i týdenní trhy dobytčí, trhy na obilí a další.
Ruka s mečem nebyla jenom znamením, nabádajícím
k poctivosti prodejců i kupujících, ale její vyvěšování
přímo na radniční budově zároveň znamenalo, že v dané
budově sídlí soudní právo a spravedlnost. Mezi městská
práva patřilo i městské soudnictví. Významné privilegium
udělil Dačickým císař Rudolf II. 31. prosince 1582, kdy
stanovuje, že řádně osazený městský soud dačický může
soudit a odsoudit jako jiná města v Markrabství moravském každého, kdo před tento soud předstoupí a od dačic-

strana 5

kého soudu se nesměl nikdo odvolat jinam, než ke králi,
popřípadě před královskou radu nad apelacemi na Pražském hradě.
Dačice měly po celé 17. a až do 2. pol. 18. stol. i
právo hrdelní. Lehčí prohřešky byly řešeny pokutou nebo
stáním na pranýři, popravy se konaly na „šibeničním
vrchu“ za Dačicemi při silnici na Jemnici. Pranýř i šibenici můžeme vidět na dobových vyobrazeních města ještě
v polovině 18. století. Pranýř, stínadlo a šibenice byly
odstraněny v dubnu roku 1789.
Věřme, že už nebudeme pranýř potřebovat a že ruka
s mečem bude trestat jen symbolicky: „aby se každý
pamatoval a žádných svád ani pranic se nedopouštěl.“
Mgr. Marie Kučerová

Hřiště pro děti a mládež v Dačicích
Ve středu 18. srpna 2004 v 18:00 h se uskutečnila
v Městské knihovně veřejná diskuse na téma Hřiště pro
dě ti a mláde ž v Dačicích, kterou pořádal Městský úřad
Dačice. Zúčastnilo se jí celkem třináct občanů včetně
zástupců tisku. Za město
se zúčastnili diskuse místostarosta Pavel Habr, tajemník Ing. Karel Macků
a Ing. Daniel Ryška, který zpracovává pro město
na toto téma studii a také
nepřímo starosta Rudolf
Hájek a ředitel T echnických služeb Mojmír Holec.
Diskuse trvala přibližně jednu a půl hodiny. Představitelé města seznámili přítomné se záměry města v
oblasti dětských hřišť a sportovišť. Jednalo se především
o možné záměry výstavby Skate Parku, víceúčelového
sportoviště a nového dětského hřiště pro děti. Padaly
otázky k problematice pískovišť a celkově k situaci
současných dětských hřišť. T aké se hodně diskutovalo o
případném Skate Parku, požadavcích na dopravní hřiště,
situaci Na Nivách a cyklostezkách podél rybníků.
Diskuse byla k této problematice prvotní a z vyjádření
pana tajemníka vzešlo, že v diskusích se bude pokračovat
již na téma konkrétních problémů jednotlivých hřišť.
V komunikaci s občany města naváže na diskusi dotazníková akce ve školách.
Ing. Daniel Ryška

Evropský den bez aut – 22. září
Ekologické sdružení Děti
Země vyhlásilo na středu 22. září
2004 již 12. ročník českého Dne
bez aut společně s 5. ročníkem
Evropského dne bez aut, který
koordinuje Ministerstvo životního prostředí. Svou morální
podporu může vyjádřit každý tím, že minimálně v tento
den nechá své auto odpočívat v garáži a cestu do práce a
nezbytné pochůzky absolvuje, dle možností, hromadným
dopravním prostředkem, na kole či pěšky.
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Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/f ax: 384 420 292
www.stef l-tour.cz,
cestovka@stef l-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696

.A.S.A.

Nabízíme cenově výhodné pobyty na Slovensku – Níz. Tatry – Jasenie, jižní Slovensko - Dudince, Hokovce - léčebné procedury v ceně +
plná penze – 4 990 Kč, doprava autobusem nebo vlastní, zajistíme
pobyt v jakémkoliv termínu. Termíny busové dopravy: 16. – 23. 8.,
20. – 27. 9, cena: Dudince, Hokovce – 850 Kč, Jasenie - 1 050 Kč.
Zajistíme dovolenou u moře i v tuzemsku, nabízíme Last Minute.

.

Vás informuje

Od července 2003 byl zahájen oddělený sběr nápojových kartonů na 10 místech v Dačicích. Odborná firma,
které PET lahve a T ET RAPACK (nápojové kartony od
mléka, limonád….) předáváme k dalšímu zpracování,
nám sdělila, že provádí centrální třídění druhotných surovin podle dalšího využití.
Chtěli bychom proto všechny občany informovat, že
mohou obaly od T ET RAPACKŮ odkládat jak do stávajících nádob červené barvy, tak i do kontejnerů a nádob na
PET lahve. Odkládané PET obaly prosím sešlápněte, zvýšíte tak skladovatelnost a množství tříděného odpadu
v kontejneru až na pětinásobek.
Děkujeme za pochopení.
Ha r m o n o g r a m
přistavování velkoobjem ových kontejnerů
říjen 2004 – úklid bioodpadu

Stanoviště

Týden
40 41 42 43

Antonínská
Berky z Dubé

O

O
O

Dlouhá

O

Havlíčkovo nám.

24. – 28. 9. Paříž klasická, Fontainnebleau a Versailles
24. – 28. 9. Eurosneyland, Paříž, koupání v Amberku

3 990 Kč
3 990 Kč

25. – 28. 9. Na skok do Paříže

2 990 Kč

25. – 28. 9. Eurodisneyland a Paříž

2 990 Kč

25. – 28. 9. Na skok do Říma a Vatikánu
10. – 19. 9. Pobytový a poznávací zájezd do Itálie
(6x polopen., 6x nocleh, doprava, průvodce)
10. – 14. 9. a Na skok do Chorvatska, koupání v Podgo15. – 19. 9. ře, 2x nocleh
14. – 19. 9. Poznávací zájezd do Chorvatska
Jednodenní zájezdy:
18. 9. Jezera Solné komory a Dachstein
28. 9. Vídeň
2. 10. a 9. 10. Mnichov

4 990 Kč

3 690 Kč
5 200 Kč
2 800 Kč
3 590 Kč
690 Kč
390 Kč
750 Kč
590 Kč

Výstavy:
7. – 9. 9. Nizozemí – Česká republika – autokarový
non-stop zájezd
21. 10. a HOBBY České Budějovice
24. 10.

2 490 Kč
130 Kč

Bližší informace Vám rádi sdělíme v naší cestovní kanceláři

O

Mládežnická

O

Na Vyhlídce

Zakázkové krejčovství
ve Zlaté uličce

O

Vápovská

O

Bílkov

O

Borek

O

Dolní Němčice

O

Hostkovice

ü

O
O

Chlumec

O

Lipolec

O

Malý Pěčín

O

Prostřední Vydří
Velký Pěčín

1 690 Kč
4 990 Kč
5 790 Kč

O

Jemnická

Toužín

17. – 19. 9. To nejkrásnější z alpských jezer, Dachstein
23. – 28. 9. Paříž speciál, Paříž klasická, králov. sídla
24. – 28. 9. Řím, Vatikán, Neapol, Sorrento, Vesuv,
ostrov Capri
24. – 28. 9. Florencie a Řím s Vatikánem

9. 10. Pasov a okolí
O

Červený vrch

Hradišťko

3 000 Kč
2 500 Kč

O

B. Němcové
Bratrská

3. - 7. 9. Na skok do Itálie, vý let do Loreta
8. – 12. 9. Koupání v Marcelli di Numana, 2x nocleh

O
O
O

Velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK) budou rozmístěny na
bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů.
VOK bude na stanoviště přistaven vždy v pátek příslušného týdne a
odvezen v pondělí příštího týdne.
Přeplňování VOK a ukládání odpadů mimo prostor VOK není
dovoleno!

ü
ü

Palackého náměstí 28, Dačice
ušití dámských kostýmů, šatů, halenek, plášťů,
kabátů
potahování knoflíků
střihová služba
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Základní umělecká škola Dačice
zahajuje nový školní rok 2004/2005
Domluva roz vrhů a z aháje ní výuky:
Domluva rozvrhů probíhá pro hudební obor od 1. do
7. září, pro výtvarný obor od 1. do 10. září vždy od 13:00
do 16:00 h (ve středu 1. září i dopoledne od 10:00 do
12:00 h). Individuální výuka žáků hudebního oboru bude
zahájena 8. září, kolektivní výuka žáků hudebního a výtvarného oboru bude zahájena v pondělí 13. září.
Informace pro rodiče prvňáčků:
Informativní schůzka rodičů, kteří přihlásili své děti
do přípravných oddělení hudebního a výtvarného oboru,
se koná ve středu 8. září od 16:00 h v koncertním sále
školy. Na této schůzce budou rodiče seznámeni s rozdělením dětí do skupin a s časem výuky. Pravidelná výuka
žáků přípravných oddělení bude zahájena ve středu 15.
září.
Pě ve cké sbory:
Konkurz do pěveckých sborů Pramínek, Červánek a
Kvítek se koná od 1. září do 8. září vždy od 15:00 do
17:00 h, na konkurz mohou přijít děti od pěti let. Konkurz
probíhá v učebně PHv (přízemí, uč. č. 1), příp. v učebně
č. 3 v prvním patře u p. učitele Hergesela. Pěvecké sbory
Pramínek a Červánek mají první zkoušku ve čtvrtek
9. září, Kvítek má první zkoušku v pátek 10. září. Bližší
informace budou vyvěšeny na nástěnce u vchodu.
Další informace na tel. č. 384 420 276 nebo na čísle
606 630 384.
V. Zamazalová, zástupce ředitele ZUŠ Dačice

Dům dětí a mládeže informuje
V sobotu 4. září se na turistické základně v Dolním
Radíkově koná akce s názvem „O d koníčků ke koním
ane b vyz kouše jte si, co vás baví“.
Náplní dne je možnost výroby keramických předmětů,
jízda na koni, turistika, vyjížďky na lodičkách, střelba ze
vzduchovky a luku, vaření, country tance, sportovní disciplíny, rukodělné a výtvarné techniky, řezbářské práce. V
11:00 h a ve 13:00 h vystoupí mažoretky DDM Dačice.
Po celý den bude hrát skupina Jen tak tak, se kterou si
zájemci mohou i zazpívat. Celá akce potrvá od 10:00 do
18:00 h. Vstup i doprava je pro všechny zájemce zdarma.
Na místě bude možno zakoupit občerstvení. Doprava je
zajištěna v 9:30 h od DDM v Dačicích.
O d 1. z áří budou v kance láři DDM Za Lávkami
připrave ny přihlášky do z ájmových krouž ků .

DĚTSKÉ A KOJENECKÉ ZBOŽÍ
Adresa:

Palackého náměstí 28 - Zlatá ulička,
Budova České pojišťovny, DAČICE
Telefon: 384 420 798
Nabízíme: dupačky, košilky, mikiny, kabátky, plenky,
zavinovačky, bezpečnostní popruhy …

Zamyšlení
T ak nám zčervenaly jeřáby u silnic, v lesích kvete
vřes, břízy začínají žloutnout – bude zase podzim. Příroda
se uloží ke spánku, budeme se opět těšit na její probouzení.
Ochránce přírody teď čeká největší „zápřah“ za celý
rok: je potřeba posekat všechny plochy, na kterých
ještě rostou stále
vzácnější květiny
a trávy. Potřebovali bychom, aby nás
bylo víc a práci
jsme lépe stíhali.
Nenašel by se někdo mezi občany, kdo by ani nemusel být členem ČSOP a
byl ochoten někdy přijít pomoci? Máme ještě jiné úkoly,
než je sečení a je jich opravdu hodně. Další obsáhlou prací
jsou různá mapování výskytu živočichů i rostlin.
Někdy jsem ze stavu naší přírody smutná (a to dost
často). V poslední době mne však přeci jen něco potěšilo.
A to hlavně výzva pana T ůmy v Listech JZ Moravy
k finanční pomoci při ošetřování skupiny nádherných
starých lip u kostela sv. Vavřince. Údržbu už by si více
než zasloužily, je to však práce zodpovědná, namáhavá a
dokonce nebezpečná, proto se nelze divit, že i dost drahá.
Paní Havlové děkuji za její práci s dětmi v Bílkově.
Chodí pravidelně v okolí Bílkova sbírat odpadky, které
zcela jistě nejsou jen zaváté z řízené skládky odpadů.
Najde se ještě plno lidí, kteří nasypou odpadky do pytle,
naloží si je do svého autíčka a šup s nimi do přírody!
Dále děkuji T echnickým službám Dačice, správě majetku města a odboru životního prostředí za úpravu
prostoru pod lávkou vedoucí přes řeku do čtvrti Za
Lávkami. Škoda jen, že více jak deset let byla tato plocha
neudržovaná a tím se odtud vytratily některé druhy rostlin,
na jaře už zde není souvislá žlutá plocha orsejů a blatouchů. Rozšířila se kopřiva, netýkavka, přemnožil se
jinak krásný tužebník jilmový.
Pro jistotu zde uvádím kontakty na ochránce přírody:
T elč – Alena Ruxová, tel. 604 709 541, Pavel Dvořák –
605 780 737 (kontakt na P. Dvořáka je i kontaktem na
Záchrannou stanici volně žijících živočichů v T elči),
Dačice – Miloslava Kráľová – 775 928 581.
Miloslava Kráľová, ČSOP Vysočina
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Zářijová výstava v muzeu
Od 4. září začíná v dačickém muzeu a galerii cyklus
pozdně letních a podzimních výtvarných výstav, který
představí výtvarníky nejen „cizí“ , ale i „domácí“. První
výstavu po prázdninách zahájí třebíčská malířka a
grafička Božena Kjulleněnová. V letošním roce slaví
kulaté narozeniny, a tak bude její výstava v Dačicích takovým malým dárkem k šedesátinám, příležitostí k ohlédnutí za její dosavadní tvorbou.
Božena Kjulleněnová již v dačické galerii vystavovala
v roce 1986, ještě v prostorách bývalého františkánského
kláštera. Narodila se 11. 11. 1944 ve Zlíně, studovala
v letech 1964 - 1970 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Františka Muziky. Samostatně
vystavuje od roku 1972 (kolem třiceti výstav), zúčastnila
se od roku 1962 více než devadesáti výstav kolektivních.
Za dlouholetou tvůrčí práci získala i řadu ocenění, především v oblasti tvorby ex libris: 3. cena v roce 1992 za
ex libris v mezinárodní soutěži vypsané k olympijským
hrám Barcelona 1992, 1. cena v kategorii ex libris na II.
Mezinárodním bienále knižního umenia v Martine v roce
1997 a další.
Od počátku své tvorby se výtvarnice výrazně inspiruje
hudbou, prostřednictvím které vyjadřuje své pocity a
myšlenky. V sedmdesátých letech se zabývala především
grafikou – dřevorytem, mědirytem a později suchou
jehlou. Vznikly tak cykly volných grafických listů. V
těchto letech zároveň ilustrovala několik knih veršů (Čs.
spisovatel Praha, Blok Brno) a knihu Ludmily Kybalové:
Jak se lidé obouvali, kterou vyzdobila 40 dřevoryty historické obuvi. Inspirace hudbou je citelná nejvíce v malířské
tvorbě (Janáček, Chopin, Čajkovskij, Rachmaninov, Musorgskij a skupina Queen). Na počátku osmdesátých let
vznikl cyklus olejomaleb v duchu lyrického surrealismu.
V poslední době stále více přibývá inspirace přírodními
jevy, krajinou a historickou architekturou.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v Městském
muzeu a galerii v Dačicích v sobotu 4. září 2004 v 16
hodin. Výstava je spojena i s prodejem vystavených děl.
Mgr. Marie Kučerová

Kouzelný svět hraček přilákal tisíce
návštěvníků
Výstava v dačickém muzeu na hlavní turistickou
sezónu se vydařila. Od 12. června do 12. srpna, tedy za
dva měsíce si ji prohlédlo 6 363 návštěvníků od malých v
kočárku či v mámině náručí až po pamětníky vzpomínající na dětství, kdy si hráli s proutěným kočárkem či
smaltovaným nádobíčkem. Jsme rádi, že přinesla radost
malým i velkým. Děti uvítaly i možnost pohrát si v koutku
na hraní; rodiče si mezitím prohlédli nejen výstavu, ale i
ostatní expozice muzea. Z pracovnic muzea se tak na
chvilku stávaly chůvy na hlídání.
Ale ještě o jeden příjemný moment se chceme se
čtenáři podělit. Možná jste si všimli, že na výstavě byl
také hezký nový proutěný kočárek na panenky. Zhotovil
ho pan Karel Straka, košíkář z Lidéřovic a zapůjčil nám
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ho na výstavu. A jak nám prozradil, byl určen pro
holčičku, která se narodila před dvěma lety v den velkých
povodní v Zálezlicích. A najednou v
srpnu pan Straka přišel s tím, že
nebude čekat na konec výstavy,
upletl z proutí kočárek nový a k
narozeninám dvouleté holčičce putoval v prvním srpnovém týdnu pěkný
dárek. A protože zjistil, že se mladá
rodinka rozrostla ještě o malého bratříčka, přibalil i něco pro malého brášku, ošatky pro
maminku …
Kdo si asi dva roky po povodních na někoho ještě
vzpomene? Chce me panu Strakovi poděkovat nejen za
je ho milý dáre k do Zále z lic, ale i za všechny výrobky,
kte ré již daroval dačické mu muz e u.
Mgr. Marie Kučerová

Ohlédnutí za divadelně - hudebním
festivalem „Za Dačickou kostku cukru“
Letošní ročník byl koncipován jako nesoutěžní a
možná i proto probíhal v příjemně uvolněné atmosféře,
kdy zúčastněné soubory zahrály svá představení divákům
i sobě pro radost, bez někdy svazujícího pocitu ze
soupeření o ceny. Průměrná návštěvnost byla cca 60
diváků. Nejvíce, téměř 200, přišlo na závěrečný koncert
Františka Nedvěda, naopak nejmenší návštěvu zaznamenala hra Motýli, kterou sledovalo pouhých 14 diváků.
Ale to se na přehlídkách stává, zvláště, když se jednalo
o první letošní skutečně tropický víkend.
Kouzelná atmosféra provázela všechna letošní představení pro děti konaná v příjemném prostředí letní čítárny Městské knihovny a dětské dotazy: “ Kdy už zase
půjdeme na pohádku?“ , zněly bezprostředně po každém
představení. Počasí nám letos přálo, 12 pořadů mohlo být
na venkovních scénách, pouze 2 pořady byly odehrány
v sále MěKS.
Všechny soubory odjížděly z Dačic okouzleni prostředím a potěšeni pozorností pořadatelů. Všichni přislíbili
účast, v případě pozvání, na některém z příštích ročníků
festivalu, který má již svoji tradici a v divadelně hudebním světě dobrý zvuk i své pevné místo.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na festivalu podíleli, poděkovat sponzorům a zvláště divákům, kteří nám
projevují svojí přízeň. Skončil 7. ročník, ať žije číslo 8.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra
tel. 567 223 888, 384 420 311, m obil 603 236 669

Zahájení kurzu:
pondělí 20. září v 16:00 h

Inform ace a zahájení individuálních kurzů každé pondělí
15:00 – 17:00 h,

www.autoskolanosek.cz
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ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ
Ilustrátor JIŘÍ FIXL v Dačicích
Ve stře du 22. z áří v 16:00 hodin zveme děti a
maminky či tatínky na vernisáž ilustrací významného
současného českého ilustrátora Jiřího Fixla. Je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a ilustroval více než
70 titulů knih, hlavně pro děti a mládež,
ale i pro dospělé (Jiří Žáček). Na ilustraci se specializoval brzy po absolutoriu školy, několik let pracoval jako
nakladatelský redaktor, zúčastnil se řady výstav, mezi
jinými známého Bienále ilustrací Bratislava. V poslední
době ilustroval například básničky Miloše Kratochvíla
Potkal Kočkodán Kočkonora či encyklopedii pro děti
Jiřího Žáčka, v těchto dnech vychází v Knižním klubu
knížka Rozum pod lavici.
O své práci Jiří Fixl říká: „Ilustrace je můstek, který
pomáhá dětem, aby se nebály knížek, pomáhá jim se
s knížkou skamarádit a hlavně v dnešní době, kdy jsme
zaplavováni mořem informací, je velice důležité, aby děti
viděly pod pokličku vzniku knížky, aby viděly do kuchyně práce spisovatele.“ Dopoledne proběhne beseda s dětmi. V listopadu a v prosinci vystřídají ilustrace fotografie
Jiřího T illera.

Výstava v knihovně
Lidé a zvířata rovníkové Afriky
Do 20. září je v galerii na schodech k vidění výstava
fotografií Markéty Štěpánové ze Stálkova. Markéta se zajímá o cestování a fotografování. Navštívila 5 kontinentů.
Její zatím poslední cesta v tomto roce vedla do rovníkové
Afriky (Keňa, T anzánie, Uganda). Na barevných fotografiích si můžete prohlédnout Masaje, Pygmeje a jiné domorodé kmeny. Nebo např. sloní rodinku, opice, geparda
a další překrásná zvířata tohoto kontinentu. Markéta
vystavovala ve Vídni a v Německu. V Hamburku vyhrála
v roce 1995 první místo v soutěži fotoamatérů s tématem
osoba a portrét. Zúčastňuje se seminářů, školení, workshopů a fotografuje na zakázku. Koho zajímají další
informace, může Markétě napsat: marki_77@seznam.cz.

S novým školním rokem
HURÁÁÁ DO KNIHOVNY
Prázdniny skončily a aby ten přechod do běžného
pracovního zbytku roku nebyl tak náhlý, je tady dětské
oddělení knihovny se spoustou krásných knížek, se kterými se můžete přenést do jiných světů jiných lidí a třeba si
alespoň tímto způsobem trochu prodloužit léto. Dětské
oddělení knihovny je otevřené každé odpoledne kromě
úterý a děti si vedle výběru z knížek (mezi novinky
například patří: Mach a Šebestová za školou Miloše
Macourka, Co si oblékneš?, Petra Braunová – Neuvěřitelné září, Joachim Friedrich – Čtyři a půl kamaráda
a podezřelý ředitel, Lemony Snicket – Masožravý luna-
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park, Nick Arnold – Šokující elektřina, Larry Gonick –
Komiksová historie světa, Sandra Lanczová – Kdysi
dávno aj.) či časopisů (Jezdectví, Pes, přítel člověka,
Počítač pro každého, Moje 1. noviny, ABC, Mateřídouška
či velice oblíbeného Čtyřlístku aj.) mohou v knihovně
prohlížet CD-ROMy. Mezi nejoblíbenější patří Klubíčko
her a Hugovy hrátky na všechny způsoby, při nichž se děti
zábavnou formou učí matematiku, dějepis, zeměpis či
přírodopis. Zápisné 40,-Kč na 12 měsíců je opravdu
symbolické.
Mgr. Z. Chadimová

Týden knihoven
Celostátní propagační akce knihoven se bude tento
rok odehrávat v době od 4. do 10. října a například vedle
dílny pro děti, ve které se naučí vytvořit si knižní obálku,
se se jde me v knihovně na povídání NATURA 2000 a
NAŠE MO RAVSKÁ DYJE. Přednášet bude Mgr. A.
Jelínek z MěÚ v Dačicích. Podrobný program najdete v
příštím bulletinu.

R
Reeaalliittnníí kkaanncceelláářř

vváá Chadimová
JJaarroossllaavvaa H
ájjkkooZdeňka
HáMgr.

Dačice
Dačice
Dačice
My sletice
Telč
Matějovec
Peč
Klášter
Slavonice
Řečice
Studená
Studená
V. Lhota
Slavonice
Korolupy
Korolupy
Slavonice
H. Radíkov
Sedlejov
Jemnice
Č. Rudolec
Doupě
Jemnice
H. Dvorce
My sletice
Lhotice
Růžená
Jemnice
Volevčice
Knínice
H. Bolíkov
Třebelovice
Radotice

RD 3 + 1, zahrada
by t 3 + 1 v cihle, garáž
RD 3 + 1, zahrada
zem. usedlost 2 + 1 a 1 + 1
RD 3 + 1, zahrada
rozestav. RD, zahrada
RD 3 + 1 s uzavř. dvorem
zem. usedlost 6 + 1 s uzav. dvorem
RD 3 + 1 a 2 + 1
pole – orná 1,50 ha
bý valý bufet a by t 4 + 1
chalupa v centru 2 + 1
RD 5 + 1 s uzavr. dvorem
RD 4 + 1 v centru, zahrada
chalupa 3 + 1
mlý n se zahradou
chalupa 2 + 1 k rekonstrukci
les s porostem 3 ha
chalupa 4 + 1 s uzavř. dvorem
RD 1 + 1 po rekonstrukci
chalupa 1 + 1, uzavř. dvůr
chalupa 4 + 1, zahrada
RD 2 + 1 po rekonstrukci
RD 3 + 1, r. v. 1966
zem. usedlost, po rekonstrukci
zem. usedlost 4 + 1
chata 3 + 1 na vl. pozemku
vý r. areál turhlárny
větší zem. usedlost
chalupa 2 + 1 s uzavř. dovrem
chalupa 4 + 1
RD 5 + 1 , r. v. 1987
chalupa 3 + 1 s uzavř. dvorem

1 240 000 Kč
790 000 Kč
990 000 Kč
890 000 Kč
1 990 000 Kč
1 670 000 Kč
1 390 000 Kč
1 500 000 Kč
1 720 000 Kč
4,50 Kč /m 2
1 700 000 Kč
230 000 Kč
620 000 Kč
1 670 000 Kč
130 000 Kč
2 300 000 Kč
500 000 Kč
170 000 Kč
680 000 Kč
510 000 Kč
395 000 Kč
430 000 Kč
420 000 Kč
990 000 Kč
2 590 000 Kč
760 000 Kč
390 000 Kč
1 970 000 Kč
1 790 000 Kč
330 000 Kč
1 050 000 Kč
860 000 Kč
390 000 Kč

Kontakt:
T el./fax: 384 420 320, M obil: 777 686 090, 602 486 090,
606 231 721, www.rkceskakanada.cz
Sídlo f irmy:
380 01 DAČIC E, Dolní Něm čice 97,
Kancelář:
Göthova 66, 380 01 Dačice
úterý 10:00 – 14:00 h, jiný term ín dle dohody
Největší přehled nem ovitostí najdete na vývěsce naproti MěKS,
na P alackého nám ěstí v Dačicích.
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Parní léto 2004
V sobotu 7. srpna proběhla slavnostní jízda parního
vlaku z T elče do Slavonic v rámci akce Parní léto 2004,
kterou pořádá Společnost telčské místní dráhy. Tento den
byl věnován oslavám 105 let od udělení koncese ke stavbě
a provozování místní dráhy Slavonice – Dačice - T elč.
T éto jízdy se již tradičně zúčastňují starostové obcí, které
leží na této trati.
Při příležitosti oslav proběhlo v odpoledních hodinách
ve Slavonicích zasedání valné
hromady svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ .
T ento svazek byl založen v
roce 1998 obcemi, které leží
podél železniční trati Kostelec
u Jihlavy – Slavonice. Jeho hlavním cílem je snaha o
zachování železniční dopravy v tomto regionu, včetně
propojení železniční trati z Kostelce přes Slavonice do
Rakouska. Mezi další cíle patří zdokonalování služeb
v cestovním ruchu, podpora ekologické železniční dopravy a koordinace jízdních řádů ČD na základě požadavků
občanů. V průběhu zasedání byli členové valné hromady
svazku zástupci Českých drah informováni o aktuálním
stavu jednání o revitalizaci tratě v úseku Slavonice –
Fratres a jejím propojení do Rakouska.
„V průběhu letošního roku jsme velmi pokročili. Právě probíhají přípravné práce pro stavbu chybějící tratě, na
obou stranách hranice byl úsek vyčištěn od vegetace.
První etapa, která zahrnuje plánování, přípravné práce,
stavbu chybějící tratě a rekonstrukci nádraží ve Slavonicích, které je vlastně vstupní branou do České republiky,
bude dokončena v roce 2006. V dalších etapách dojde
k postupné obnově trati do Kostelce a modernizaci nádraží,“ informoval senátor Jehlička, který je zakladatelem a
předsedou svazku obcí. „Spolu se starosty jsme s uspokojením konstatovali, že to, o co usilujeme od založení
našeho svazku, se zdařilo. T rať z Kostelce do Slavonic
zůstala zachována a navíc bude obnovena a propojena do
Rakouska. Naše práce nebyla zbytečná,“ doplnil senátor
Jehlička.
Mgr. Marie Fojtová, M.A., asistentka senátora V. Jehličky

„Lidovka u Jitky“
(bývalý průmyslový kombinát)

Bohatý výběr textilu a obuvi
za lidové ceny
T ěšíme se na Vaší návštěvu!

PRONAJMU V DAČICÍCH
2 kanceláře + sociál.

VÝHODNÁ POLOHA
Telefon:
608 885 767, 384 420 317
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Dny evropského dědictví 2004 v Dačicích

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a
prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší,
evropské i světové civilizace.
Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se
konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní
myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně
nepřístupné. V České republice se EHD konají pravidelně
od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998
je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s
jedním z členských měst pořádá národní zahájení.
Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Letošní slavnostní
zahájení proběhne 10. a 11. září v T áboře. Národní téma
EHD 2004 nese název „Hudba probouzí památky“ .
V Dačicích lze v těchto dnech navštívit:
Státní z áme k Dačice
11. září 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:30 h
12. září 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:30 h
Vstupné: za běžné vstupné
Doprovodné akce:
Výstava „Oprášené suvenýry“ věnovaná suvenýrům
z cest jihočeských šlechtických rodů. Vstupné: zdarma.
Prohlídka zámeckého sklepení pod hospodářskou
budovou – vstupné: zdarma.
Mě stské muz e um a gale rie
11. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
12. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma.
Doprovodná akce:
Výstava Boženy Kjulleněnové, obrazy – malba tuší.
Vstupné: zdrama.
Vě ž koste la sv. Vavřince
11. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
12. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma.
Koste l sv. Vavřince
11. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
12. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma.
Klášte rní koste l sv. Antonína Paduánské ho
11. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
12. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma.
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Filmový klub - Kubrickiáda 2004
Profil amerického režiséra Stanleyho Kubricka připravovaný dačickým filmovým klubem na září je v lecčems
výjimečný. Uvádění snímků tohoto tvůrce v tuzemské
distribuci bylo totiž omezeno na několik titulů, u kterých
výběrové komise mohly prohlásit „nezávadnost“. Pamětníci si možná vybaví drama tří francouzských důstojníků,
kteří za 1. světové války odmítli splnit nesmyslný rozkaz
vedoucí k masakru stovek vojáků s názvem Stezky slávy
(1957) či historický velkofilm Spartakus (1960) o povstání otroků.
Oba tyto filmy byly natočeny v produkci Kirka Douglase a v obou si tento významný herec zahrál hlavní role.
T en se ovšem posléze s Kubrickem ve zlém rozešel a režisér se odstěhoval do Anglie, kde postupně natáčí své
nejvýznamnější filmy. Mezi ně sice neřadí Lolitu (1962),
která „…skončila nezdarem jen kvůli tomu, že v ní není
erotismus“ ; ale bezesporu 2001: Vesmírnou odyseu
(1968), film, u nějž dominují vizuálně strhující sekvence
objevně podbarvené hudbou dvou Straussů - Richarda
a Johanna mladšího. Stylizaci zvukové stránky enfant
terrible světového filmu využil i u svého majstrštykuMechanický pomeranč (1971), jenž vzbudil bouřlivé diskuse
o dopadu zpodobňovaného násilí na lidskou psychiku.
Vyskytly se dokonce obavy, zda jeho magická uhrančivost nepůsobí návodně…
Hranici psychothrilleru režisér posunul ve filmuOsvícení (1980) podle předlohy Stephena Kinga, kde stejně
jako ve výše zmíněném snímku zkoumá ideu zla skrytého
v lidském nitru. Není také bez zajímavosti, že Osvícení se
umístilo v anketě zorganizované Asociací českých filmových klubů jako třetí nejlepší film 80. let, skupina
odborníků zúčastnivší se hlasování dokonce řadí tento
film na stupeň nejvyšší. V anketě se mezi 175 snímků,
které jsou zařazeny do tzv. Zlatého fondu dostala i 2001:
Vesmírná odysea s Mechanickým pomerančem.
Další zvláštností průřezu tvorbou Stanleyho Kubricka
je místo promítání, které je situováno kvůli technickým
náležitostem do komorního sálu Městského kulturního
střediska.
Filmový klub Dačice tímto zve všechny milovníky
filmu ke shlédnutí výjimečných děl světové kinematografie.
Roman Indra

KUBRICKIÁDA 2004 - Program:
4. září

Mechanický pomeranč
(1970) Velká Británie. Pesimistická vize společnosti. Věrohodný, velmi znepokojivý obraz
přebujelé anarchie, která vyvstává jako přímý
důsledek režimu.

11. září

Lolita
(1962) Velká Británie. Mužský chtíč střetávající se z vypočítavou nevinností, podle dnes již
klasického románu Vladimira Nabokova.

18. září

Osvícení
The Shining (1980), Velká Británie.

25. září
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T hriller podle předlohy Stephena Kinga o
rodině správce horského hotelu vyniká vizuální
fantastičností a výkonem Jacka Nicholsona.
2001: Vesmírná odyssea
2001: A Space Odyssey (1968), Velká Británie.
Velkolepě výtvarně pojatý snímek zabývající
se možnými katastrofálními účinky umělé inteligence na lidský život. Kompozice s nadčasovou otázkou bytí.

Všechna představení se konají v KOMORNÍM SÁLE
MěKS v Dačicích, začátky v 19:30 h, vstupné 50,-;
členové FK 30,-Kč.
PO ZO R!!!
Ne jaktuálně jší nabídka
pro občany
Jihoče ské ho kraje .
Dne 13. 8. 2004 Vás naposledy navštívili manageři
firmy ASPIDA® s. r. o. z Brna a ukončili zpracování publikace o Jihočeském kraji „Cestujeme po Čechách“ .
Ve druhé polovině září bude zahájena distribuce této
publikace. Budete si moct přečíst o zajímavostech Vašeho
malebného kraje, který každého okouzlí krásou lesů a
rybníků. T ato publikace je výjimečná také tím, že se nevěnuje jen vyhlášeným památkám, ale i obcím a městečkům,
které se mají také čím pochlubit. Dále zde najdete mapu
cyklotras, památek, typy na výlet, možnosti rekreace, zábavy, sportu, kultury atd.
Kde tyto publikace získáte? Na informačních centrech, městských a obecních
úřadech, muzeích, některých
památkách, ubytovacích zařízeních, na čerpací stanici: ČS
Čepro, a.s. – Chmelař, Chlum
u T řeboně; Auto Novák s. r.
o., T áborská 2700, Písek; ČS
COMET T PLUS, s. r. o.,
Chýnovská ulice, T ábor;
Knihkupectví, Latrán 6, Český Krumlov; Novohradské
knihkupectví, Česká 63, Nové Hrady; WAX MUSEUM,
Kájovská 68, nám. Svornosti 1, Šatlavská 141, Český
Krumlov; CK Jihotrans, Lannova 15, České Budějovice;
CK Dtour, tř. 9. května 2886, T ábor; Penzion T eddy,
Rooseveltova 38, Český Krumlov a v neposlední řadě na
naší firmě, rádi Vám je zašleme.
Doporučená cena Kč 40,50 vč. DPH. Již 5. rokem
představíme na BVV REGION T OUR v lednu 2005
všechny publikace i z jiných krajů, které byly již vydané.
Pokud máte zájem tyto publikace prodávat, kontaktujte
nás na níže uvedené adrese: ASPIDA® s. r. o., Černovická
13, 617 00 Brno, tel./fax: 545 221 137, 608 770 882 nebo
www.aspida.cz, aspida@aspida.cz.
Naše he slo: A spi dál, až se probudíš vše bude
z aříz e no!

MMa G

MěKS

FK

KI N O

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

8/2004

KULTURA
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3. 9., 4. 9., 5. 9. v 19:30 h
BO LERO
Český film
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

10. 9., 11. 9., 12. 9. v 19:30 h
17. 9., 18. 9. v 17:00 h
KILL BILL 2
PETR PAN
Film USA s titulky
Hraná pohádka USA, český dabing
Vstupné 60 Kč
Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 50 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný
24. 9. a 25. 9. v 19:30 h, 26. 9. v 17:00 h
17. 9., 18. 9., 19. 9. v 19:30 h
UMUČENÍ KRISTA
50 x A STÁLE PO PRVÉ
Film USA s titulky, Režie Mell Gibson
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný
Ve čtyřech filmech se divákům představí režisér Stanley Kubrick
KUBRICKIÁDA 2004
Více informací o programu a místě promítání najdete uvnitř čísla na str. 11.

4. 9. ve 21:00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA – hraje NAŠE BÁBÍ
hlavní sál MěKS

18. 9. ve 21:00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA
hlavní sál MěKS

12. – 15. 9. 2004
Fe stival ře me se l a vyz nání – II. ročník
V rámci festivalu bude zpřístupněna expozice bývalé rafinerie cukru na Palackého náměstí čp. 4.
Bož e na Kjulle ně nová – malba tuší (výbě r z díla)
Sobota 11. z áří 2004 - Vlastivě dný výle t:
Výstava třebíčské malířky a grafičky.
Lidéřovice, Č. Rudolec, Landštejn, Klášter u N. Bystřice,
Vernisáž se uskuteční 4. září 2004 v 16:00 h
odjezd autobusem ve 13:00 h z Havlíčkova nám.
Otevřeno do 28. 9. 2004 denně kromě pondělí
Přihlášky na tel. 384 422 493 nebo
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
e-mail: dacice.muzeum@seznam.cz

