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ZASTUPITELSTVO

Zdarma do kaž dé rodiny
Kvě te n 2004
·

se sejde na svém 11. zasedání ve středu 16. 6. 2004
v 19:00 h v sále MěKS.

RADA MĚSTA
·

·
·
·
·

·

·

·

·

·

·

·

projednala za přítomnosti zástupce obvodního oddělení Policie ČR, městské policie a pracovníka projednávajícího přestupky na MěÚ veřejný pořádek ve
městě
projednala závěry z veřejných schůzí v místních částech
schválila výsledky hospodaření ZŠ v ulici Komenského a ZŠ v ulici B. Němcové za rok 2003 a jejich
záměry v roce 2004
schválila zprávu o činnosti a hospodaření společnosti
T echnické služby Dačice, s. r. o. za rok 2003
schválila rozpočtové opatření č. 2/2004, které snížilo
výdaje rozpočtu města o 1.678,80 tis. Kč a současně
snížilo příjmy o 2.378,80 tis. Kč. Schodek rozpočtu
ve výši 700 tis. Kč bude kryt prostředky získanými
z výsledků hospodaření minulých let
schválila vyúčtování příspěvku na ztrátu kina za rok
2003 a současně schválila, aby částka Kč 1.616,-byla vyplácena jako záloha na krytí ztráty kina v roce
2004, a aby byl omezen počet filmových představení
včetně filmového klubu na 190
schválila složení pracovní skupiny pro řešení ekonomických problémů Nemocnice Dačice: Ing. Štěbeták,
MUDr. Kotyza (ODS), MUDr. Stoupenec, Mgr.
Neužilová (KDU-ČSL), MVDr. Fabeš, PhDr. Bisová
(SNK), T omšů (MoDS), Kroupová (KSČM), Mgr.
Němcová (ČSSD)
schválila uzavření smlouvy s Úřadem práce v J.
Hradci na pronájem nebytových prostor v přízemí
a prvním poschodí levé části objektu č. 15 v Antonínské ulici pro kanceláře úřadu práce a kontaktního
místa státní sociální podpory
vyslovila souhlas s uzavřením dohody o ukončení
nájmu bytu I. kategorie o velikoti 4+1 v domě
č. 521/V s Ing. Šímovou
vyslovila souhlas s výměnou bytů v domě č. 521
v ul. U Stadionu od 1. 5. 2004 takto: byt č. 1 o velikosti 2+1 uživatele PaedDr. Jindry za byt č. 7
o velikosti 4+1 uvolněný Ing. Šímovou
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu č. 1 o velikosti 2+1 v domě č. 521 v ul. U
Stadionu s P. Urbanem na dobu určitou od 1. 6. 2004
do 31. 5. 2008 s možností prodloužení
schválila zrušení veřejné soutěže na plynofikaci domu č. 147/I v ulici Na Rybníčku

·
·

·

·
·

·

schválila příspěvek Kč 1.500,-- občanskému sdružení
Greenways Praha – Vídeň na dofinancování tisku
informačních materiálů, ve kterých bude zveřejněn
program kulturních akcí v hlavní turistické sezóně
v Dačicích
schválila příspěvek Kč 6.000,-- atletickému oddílu
T J Centropen na zajištění atletických soutěží „O Štít
města Dačic“
schválila příspěvek Kč 2.000,-- na mezinárodní volejbalovou soutěž, která se konala 8. května v Dačicích
schválila uzavření smlouvy s VaK, a. s. J. Hradec na
zhotovení stavby „Vodovod Kostelní Vydří – Velký
Pěčín“ za Kč 1.874.132,-- bez DPH
schválila záměr na využití pozemků areálu bývalé
ČOV u T oužína o celkové výměře 8 126 m 2 podaný
společností 2ES z Dačic
schválila pronájem areálu sportovního stadionu fotbalovým a kuželkářským týmům na uspořádání fotbalové akce Výběr Dačicka – Bolkova 11 za Kč
10.000,-vzhledem k rezignaci Petra Birnera na post zastupitele předal místostarosta osvědčení o nastoupení
člena ZM prvnímu náhradníkovi za stranu KDU-ČSL
Ing. arch. Miroslavu Dvořákovi
V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:

Oznámení o době a místě konání voleb
Prevence sociálně patologických jevů
Stromy umírají ve stoje
Euroregion Silva Nortica
CD-ROMy v dačické knihovně
Kouzelný svět hraček – nová výstava v MMaG
Pozvánky na červnové akce v Dačicích
Uzávěrka příštího čísla: 15. června 2004
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Při oslavách vstupu České republiky do Evropské unie
pozdravil dačické občany Maurice Androsch, starosta
partnerského města Gross Sieghartsu.
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Dvě otázky pro zastupitele

Odpovídá radní Otakar Tesař

Co je podle Vás největší předností
Dačic?
Myslím, že budu opakovat jen to, co
napsali zastupitelé přede mnou, ale nespornou výhodou našeho města je poloha
na spojnici dvou historických měst TelčSlavonice. T ato skutečnost přivádí hlavně v letních měsících do Dačic množství turistů, kteří
využíváním nabídnutých služeb především místních podnikatelů zvyšují nepřímo životní úroveň obyvatel. Poloha
města v krásné a nezdevastované krajině přispívá k tomu,
že se mnozí rádi vrací.
Udržení Dačic jako průmyslového centra rozlehlého
regionu, především díky strojírenskému T RW-DAS a
podniku Centropen, je velikým přínosem, a to nejen pro
obyvatele Dačic, ale i širokého okolí vzhledem k vytváření pracovních míst.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte
řešení?
Paradoxně opět poloha, a to na samém okraji rozlehlého jihočeského kraje, která dává malou šanci na dostupnost příspěvků, grantů i jiné pomoci z centra, jakou
mají města soustředěná relativně blíže krajského města.
Někdy mám pocit, že jihočeský kraj končí Jindřichovým
Hradcem. Na to navazuje katastrofální stav státních komunikací, které vedou přes Dačice a jsou zdrojem stížností většiny občanů. Řešení výše uvedených skutečností
je především v silách úředníků radnice, kteří by měli najít
cestu k jednotlivým zdrojům a tím k zlepšování dané
situace.
Vezmeme-li problém náš, tedy místní, je to v této
době především nemocnice a otázka „kam s ní“ . Ke cti
městské správy a zastupitelstva je nutné poznamenat, že
se hledá opravdu optimální řešení, které by mělo vést
k jedinému cíli – zachování nemocnice v našem městě,
její zařazení do sítě jihočeského kraje, což si jistě přeje
i většina občanů města i okolních obcí.

Informační modrá linka k volbám do
Evropského parlamentu
Na telefonním čísle 810 800
000 byla zřízena informační
modrá linka k červnovým volbám do Evropského parlamentu.
Operátoři na lince jsou připraveni poskytovat občanům
České republiky základní informace o volbách každý den včetně
víkendu od 8:00 do 20:00 hodin. Volání mimo uvedené
provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník a dotazy

strana 2

budou zodpovězeny operátory během následujícího dne.
V případě nutnosti mohou být provozní hodiny prodlouženy. Linka bude v provozu ještě několik dní po
ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání.

Aktuality
· Výherci soutěže z internetových stránek města za měsíc duben jsou: Milan Horák, Dačice, Libor Doležal,
Dačice, Jiří Pykal, Dačice. Správná odpověď zněla:
socha K. Gottwalda.
· Ve středu 5. května se uskutečnila první pracovní
schůze zástupců obcí spadajících do správního obvodu
Městského úřadu v Dačicích, na které byl projednán
vznik dobrovolného svazku obcí. K této iniciativě se
přihlásilo 20 obcí, které se stanou zakládajícími členy
mikroregionu Dačicko.
· Město Dačice se hlásí k myšlence greenways a podpisem starosty se připojilo k Memorandu Greenways
Praha – Vídeň. Souhlasí tímto s myšlenkou zakladatelů Greenways Praha - Vídeň jakožto šancí pro
zachování přírodního a kulturního dědictví v souladu
se šetrným rozvojem turistiky v obcích a městech podél stezky Greenways.
· Na internetové stránky města www.dacice-mesto.cz
byl přidán zápis do městské kroniky za rok 2003.
· Dne 30. dubna vypršela lhůta pro uhrazení poplatku za
komunální odpad, ke 20. květnu bylo evidováno 205
osob, které částku neuhradily, od 24. května 2004 je
k poplatku účtováno penále.
· Lhůta splatnosti poplatku ze psa skončila 31. března.
Doposud poplatek neuhradili tři majitelé psů.

Živnostenský úřad informuje
1. Dne 1. 5. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 85/2004 Sb.,
podle kterého registruje fyzické i právnické osoby
podnikající v zemědělství Obecní živnostenský úřad
Dačice pro celý obvod působnosti Městského úřadu
Dačice jako obce s rozšířenou působností III. st upně.
2. Dne 1. 5. 2004 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona č. 167/2004 Sb., s celou řadou změn
a podmínek potřebných pro vydání živnostenských
oprávnění.
3. Česká obchodní inspekce České Budějovice poskytne
konzultační hodiny pro podnikatele, spotřebitele,
instituce a širokou veřejnost, každou první středu
v měsíci v zasedací místnosti MěÚ Dačice, Krajířova
27, přízemí – dveře č. 17, a to od 9:00 – 11:30 h.
První konzultační hodiny se uskuteční dne 2. 6. 2004.
Dotazy zodpovíme na tel. č. 384 401 225, 384 401
255, e-mail zivnost@dacice-mesto.cz, event. na www.
dacice-mesto.cz - diskusní fórum - Živnosti a zemědělci.
Ing. Rudolf Dvořák, vedoucí ObŽÚ

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 5/2004. Ročník devátý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing. Karel
Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČO CZ00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401 211.
Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice-mesto.cz.
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27. červen
Den památky obětí komunismu
Dne 10. února 2004 schválil Parlament ČR zákonem
č. 101/2004 Sb., o státních svátcích 27. červen významným Dnem památky obětem komunistického režimu.
V tento den byla v roce 1950 po vykonstruovaném procesu popravena národně-socialistická politička Milada
Horáková. “ Má-li demokracie své mučedníky, pak mezi
nimi zaujímá Milada Horáková přední místo,“ napsal
český historik Petr Zídek.
Milada Horáková se narodila v Praze roku 1901
v rodině úspěšného obchodního zaměstnance. Její otec byl
velkým vlastencem a dcera šla v jeho stopách. Když byla
1. máje roku 1918 svědkem nepovoleného průvodu, vystoupila ze zástupu a hodila vojákům růži. Někdo ji však
udal a byla vyloučena z gymnázia. Naštěstí mohla přestoupit na jiné a tam už za zcela nových poměrů odmaturovat. Následovalo studium práv a za půl roku po promoci
se z mladé Milady Králové stala Milada Horáková.
Před druhou světovou válkou věnovala mnoho úsilí
ženskému hnutí a později vstoupila i do politického života
za čsl. stranu národně sociální. Bylo to v době, kdy Evropa s obavami sledovala politický vzestup Adolfa Hitlera.
Během druhé světové války neušli manželé Horákovi pozornosti gestapa. Byli zatčeni a na dlouhé roky uvězněni.
Milada Horáková žila svobodně v poválečném Československu jen čtyři roky. Znovu byla zatčena koncem září
1949 - tentokrát orgány komunistického režimu. Počáteční protokoly z výslechů byly nepřesvědčivé, ke zvratu
však došlo poté, co do procesu vstoupili dva sovětští
poradci. Cílem bylo zrežírovat proces tak, aby všichni
obžalovaní kajícně přiznávali svou vinu, a aby nad nimi
mohly být vyneseny předem určené rozsudky. Všeobecná
stupňující se hysterie nedávala obviněným při procesu
sebemenší naději. 8. 6. 1950 byly vyneseny rozsudky. Ten
pro Miladu Horákovou zněl - trest smrti. Poprava byla
vykonána i přes protesty světové veřejnosti, mezi nimiž
nechyběly hlasy Alberta Einsteina, Winstona Churchilla a
dalších. Ze zachovaných výpovědí, ale také ze vzpomínek
někdejších vyšetřovatelů zjistíme, že Milada Horáková
byla velice statečným člověkem a svoje názory nezměnila
ani v průběhu veřejného přelíčení. Ztělesnila odvahu,
obětavost a věrnost ideálům.

Společenská kronika
Starosta města Rudolf Hájek přivítal
za spoluúčinkování
dětí z MŠ v ulici
Bratrské dne 8. května 2004 tyto nové
občánky města: Davida Horálka, Vendulu Stuchlíkovou,
Elišku Švandovou,
Martina Habala, Karolínu Dvořákovou, Radima Mášu a T omáše Řezáče.
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narození:

Jonáš Čeloud, Dačice
T omáš Kára, Bílkov
Barbora Šedová, Dačice
Alžběta Šedová, Dačice
Lucie Kučerová, Lipolec
Kristina Urbancová, Bílkov
Iva Valová, Dačice
Ludmila Uhríková, Dačice
manželství: Jaroslav Nevrkla, Jemnice
a Vladislava Kepeňová, Vnorovice
Libor Brouček, Slavonice
a Adéla Kubešová, T řebětice
Michal Šedivý, Svatý Jan pod Skalou
a Jana Baštářová, Bílkov
Zdeněk Puchner, Knínice
a Lucie Bendová, Dačice
T omáš Sladký, Náměšť nad Oslavou
a Alexandra Svrčková, Ostrava
Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 1/04
na místo

pracovníka - pracovnice
odboru obecní živnostenský úřad
pro úsek kontroly a správního řízení
Požadavky:
·
vysokoškolské vzdělání
·
schopnost jednání s lidmi
·
organizační schopnosti
·
bezúhonnost v dosavadním životě
·
věk minimálně 18 let
·
způsobilost k právním úkonům
·
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR), který ovládá
jednací jazyk
Výhoda:
·
vzdělání právního směru
Doklady:
·
přihláška, životopis
·
výpis z rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce
Nabízíme:
·
9. platová třída dle zákona č. 330/2003 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků
·
byt 2+KK, bytový dům na Nivách
Vyplněné osobní dotazníky zasílejte k rukám tajemníka
městského úřadu, Krajířova 27, 380 13 Dačice I
ne jpoz dě ji do 30. 6. 2004
Podrobnější informace na tel. č. 384 401 215, e-mail
tajemnik@dacice-mesto.cz. Formulář osobního
dotazníku v sekretariátu starosty, nebo na internetových
stránkách města Dačic: www.dacice-mesto.cz.
Město Dačice si vy hrazuje právo rozhodnout, že se žádný m ze zájemců
nebude uzavřena pracovní smlouva.
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starosta města podle § 32 zákona č.62/2004 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oz namuje :
volby do Evropské ho parlame ntu se uskute ční
dne 11. če rvna 2004 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 12. če rvna 2004 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Město Dačice včetně místních částí bude již tradičně
rozděleno do těchto 14 volebních okrsků:
O krsek č. 1 vole bní místnost sál Mě KS,
Palacké ho námě stí 4/I
ulice Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo
nám., Křížovnická, Na Příkopech, Neulingerova, Na Rybníčku, Masarykova, Pivovarská, Vlašská, Soustružnická, Vokáčovo
nám., Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická,
U Nemocnice, U Valchy, V Kaštanech,
T oužín
O krsek č. 2 vole bní místnost pře dsálí Mě KS,
Palacké ho námě stí 4/I
ulice Družstevní, B. Smetany, Strojírenská,
Svatopluka Čecha, Švabinského, Za Lávkami, Vápovská, Borek, Hradišťko
O krsek č. 3 vole bní místnost SO Uz ,
Je mnická 58/III
ulice Berky z Dubé, Jana Žižky, Jemnická,
Jiřího z Poděbrad, Kapetova, Na Výhoně,
Svobodova, Zahradní, U T řech křížů,
Chlumec
O krsek č. 4 vole bní místnost Mě stský úřad,
Krajířova 27/I
ulice Bratrská, Palackého nám., Krajířova,
Nádražní, U Podcestného mlýna,
T ř. 9. května
O krsek č. 5 vole bní místnost SO Uz ,
Nám. Re publiky 86/V
ulice Bezručova, Husova, Na Vyhlídce
Komenského, Náměstí Republiky, Sokolská,
T yršova, U Stadionu
O krsek č. 6 vole bní místnost ZŠ,
Kome nské ho 7/V
ulice Jiráskova
O krsek č. 7 vole bní místnost ZŠ, horní pavilon vlevo,
B. Ně mcové 213/V
ulice B. Němcové, Červenkova, Hradecká,
Krátká, Na sádkách, Na Jordánku, Nivy,
Pantočkova, Na Peráčku, Příhodova, Strachovského, T oužínská
O krsek č. 8 vole bní místnost ZŠ, horní pavilon vpravo
B. Ně mcové 213/V
ulice Červený vrch, Jižní, Mládežnická,
Polní, Větrná, Vyderská, Severní
Ovole
krse
bní
k č.mí
9 vole bní místnost ZŠ, dolní pavilon vlevo,
B. Ně mcové 213/V
ulice Dlouhá
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O krse k č. 10 vole bní místnost ZŠ, dolní pavilon
vpravo, B. Ně mcové 213/V
ulice A. Dvořáka, K. Čapka, Máchova,
O. Březiny
O krse k č. 11 Vole bní místnost kulturní dům
Malý Pě čín 17
Malý Pěčín, Velký Pěčín
O krse k č. 12 vole bní místnost budova občanské
komise Lipole c 55
Lipolec, Hostkovice
O krse k č. 13 vole bní místnost re staurace
Bíkov 89
Bílkov
O krse k č. 14 vole bní místnost budova občanské
komise
Dolní Ně mčice 62
Dolní Němčice, Prostřední Vydří

Informace
pro státní občany České republiky
o podmínkách hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu na území
České republiky
Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Volič hlasuje osobně, zastoupe ní ne ní přípustné . Volič prokáže po příchodu do
volební místnosti svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté
povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz.
Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování
umožněno. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost
voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící,
škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Jak volič hlasuje?
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích
lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední
obálky hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla ne jvýše u dvou
kandidátů uve de ných na té mž e hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem,
a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
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anebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vložit
do úřední obálky a úřední obálku s hlasovacím lístkem
vložit do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Rekonstrukce silnice v Bílkově
V současné době
probíhá rekonstrukce
silnice v průtahu obce
Bílkov. T ato stavba se
provádí v návaznosti
na loňské zřízení
splaškové kanalizace.
V úseku od Dačic po
most přes říčku Vápovka firma Swietelsky opravuje celou
konstrukci vozovky. Stávající vrstvy silnice jsou nahrazeny novými tak, aby se nezměnily výškové poměry
a byly respektovány vjezdy do sousedních nemovitostí.
Součástí stavebních prací je i vybudování chodníku po
pravé straně od pomníku obětem války po křižovatku před
mostem. Zároveň bude upraven prostor okolo výše jmenovaného pomníku.
V druhé části průtahu obcí od mostu směrem na Dobrohošť T echnické služby Dačice rozšířily silnici o záliv
autobusové zastávky a budují nový chodník od mostu
k hasičské zbrojnici. Na vozovce byl firmou Strabag
vzhledem k menšímu narušení konstrukčních vrstev obnoven pouze povrch asfaltovou obalovanou drtí.
Na financování celé stavby se podílí Město Dačice
a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Práce by měly
být ukončeny do konce měsíce května. Omezení, které
takováto akce pro občany nejenom okolní zástavby přináší, je vždy nepříjemné. Zvýšená prašnost, hluk staveniště a špatný přístup domů v průběhu dvou měsíců budou
vyváženy novou silnicí a chodníkem.
Pavel Habr, místostarosta

Prevence sociálně patologických jevů
Občanské sdružení Podané ruce se od roku 2000
věnuje v rámci primární prevence vzdělávání žáků, studentů, pedagogů a rodičů v oblasti zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů v celém regionu Jindřichův Hradec. Dačice jsou jedním
z měst v programu prevence, který je realizován za
finanční podpory měst, obcí, Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, MŠMT a Jihočeským krajem.
Hlavním cílem je spolupracovat se školami a školskými zařízeními tak, abychom napomohli optimalizovat
sociální klima školy proti sociálně patologickým jevům.
Program tím, že probíhá v cyklech a navazuje na sebe, se
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stává součástí školní kultury a klade důraz i na spolupráci
rodičů a pedagogů. V tomto rozsahu je jediný v regionu
JčK a od roku 2000 byl nepřerušen. Z původních 20 škol
se počet zvýšil na 30, a to především díky získání finančních prostředků na externí pracovníky – lektory. Vroce
2003 bylo proškoleno 3032 žáků a studentů, 185 pedagogů a rodičů. Další činností občanského sdružení je
i program volného času – klub pro děti a mládež do 18 let
v Bílkově, který vznikl z místní potřeby. Partnerem klubu
je A.S.A. Dačice.
Na činnost primární prevence OS Podané ruce navazuje práce s výrazně rizikovou mládeží, experimentátory
s drogami a včasná intervence při výskytu ostatních sociálně patologických jevů, kterou zajišťuje pedagogicko
psychologická poradna v Dačicích, Palackého nám. 4.
B. Havlová, vedoucí prevence regionu J. Hradec
OS Podané ruce, tel.: 384 420 750
a metodik preventivních aktivit
pedag. psycholog. poradna, tel.: 384 425 237

Informace z Infocentra
Se začátkem hlavní turistické sezóny se mění otvírací
doba v Infocentru Dačice. Pro návštěvníky města i místní
obyvatele bude kancelář Infocentra na Palackého náměstí
nabízet své služby denně a to:
Měsíc
červen
červenec
srpen
září

Pondělí – Pátek
8:00 – 17:00 h
8:00 – 17:00 h
8:00 – 17:00 h
8:00 – 17:00 h

Sobota a neděle
10:00 – 15:00 h
10:00 – 15:00 h
-

Pojďte s námi na

PROCHÁZKU POHÁDKOU
v rámci oslav Dne dětí
Kdy: sobota 5. června 2004, od 14 hodin
Kde : zámecký park
Co s sebou: dobrou náladu, dobré počasí
Akce proběhne za každého počasí
Srdečně zve
ZŠ DAČICE KOMENSKÉHO
ve spolupráci s MŠ Dačice,
divadelním souborem Tyl
a Tyláček a státním zámkem Dačice
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Stromy umírají ve stoje…
Park na Palackého náměstí v
Dačicích je situován v pravé, výše
položené části náměstí, které tak
rozděluje do dvou
výškových úrovní.
Svojí polohou tak dělí náměstí na dvě nestejně velké plochy. Vlastní park je tvořen ve svojí níže položené části
zatravněnou plochou s exempláři buku, v části výše položené, trojitým stromořadím lip malolistých na ploše o rozměrech asi 15 x 70 metrů.
T oto stromořadí bylo původně vysázeno v období
první republiky, tedy asi před 70 lety s evidentním záměrem vytvořit uprostřed městské aglomerace souvislou,
upravenou zelenou plochu. Zeleň na této ploše sestávala
původně přibližně z 50 lip, z nichž se do dnešní doby
dochovalo celkem 38 jedinců, rozložených ve 3 řadách.
Většina z těchto lip je z původní výsadby, ale několik
stromů bylo evidentně dosazováno. Stromy, které se na
lokalitě dochovaly z původní výsadby mají obvody v rozmezí od 80 do 150 cm, několik mladších stromů má rozměry výrazně menší.
Zdravotní stav lip na lokalitě lze obecně charakterizovat jako špatný. Přibližně před 20 lety, tedy ve stáří 50
let byly koruny všech lip velmi razantním způsobem
redukovány tak, že z kosterních větví zůstaly asi 1 metr
dlouhé pahýly. Zásah byl proveden v době, kdy stáří stromů přesáhlo 50 let a vzhledem k této věkové hranici byl
rozsah, v jakém byl proveden velmi opožděný, nevhodný
a necitelný. Navíc po jeho uskutečnění bylo evidentně
opomenuto ošetření řezných ploch, nebo byl tento zásah
proveden povrchně. Jako následek těchto zásahů dochází
v současnosti k plošnému vyhnívání koncových partií větví, které postupně prochází do dalších částí pletiv.
Stav stromů je v současnosti natolik narušen, že ani
nákladný, z hlediska rozsahu prací komplikovaný a velmi
nákladný zásah, situaci dlouhodobě neřeší.
Na koncových partiích větví dochází k tvorbě hnilobných ložisek, postupujících dřevní hmotou s následným
vylamováním větví. Při posuzování této situace je nutno
brát zřetel na skutečnost, že lokalita je výrazně exponována, s hustým pohybem osob.
Na základě těchto skutečností jsme nuceni konstatovat, že další snaha o zachování původních dřevin na
lokalitě se z našeho hlediska jeví jako neopodstatněná
a bude nutno přistoupit k její rekonstrukci. Vzhledem
k poloze pozemku v nejvíce exponované části města nelze
podle našeho mínění přistoupit k plošnému smýcení všech
38 lip na pozemku, ale je nutno rozložit zásah do dvou
etap.
V první z těchto etap by bylo provedeno pokácení
dvou řad lip, nacházejících se blíže k horní straně náměstí
a následné dosázení nové výsadby s použitím kvalitních,
předpěstovaných dřevin s balem. Po uplynutí několika let
by byla stejným způsobem nahrazena zbývající výsadba.

strana 6

Důvodem pro zachování nejníže položené aleje po
dobu několika let a její nahrazení s touto časovou prodlevou je nutnost průběžně zachovat aspoň menší část
souvislého zeleného pásu v intravilánu města, neboť lze
předpokládat silné negativní reakce na rozsah zásahu ze
strany veřejnosti. Po zahájení kácení této části budou
stromy v této, později vykácené řadě na nejvíce osluněných stanovištích a poměrně lehce dorostou a vyrovnají
handicap ve vztahu k sousedícím dřevinám.
Jako sadební materiál lze použít opět lípu, s tím, že
doporučujeme použít vhodný kultivar s omezenými růstovými vlastnostmi, vzhledem k požadavkům na pomalejší
průběh růstu.
Mgr. Josef Albrecht,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Fotografie dokumentují růst zeleně na Palackého náměstí.
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Euroregion Silva Nortica
Než se dostaneme k významu tohoto názvu, je třeba
říci trochu historie.
Po pádu „železné opony“ v roce 1989 docházelo k
počátečním kontaktům obyvatelstva příhraničních oblastí.
Zpočátku se jednalo o místní iniciativy v oblasti kultury a
sportu a vzájemných výměn. T aké naše město v roce 1990
začalo spolupracovat s městem Gross Siegharts v Rakousku. Mnoho setkání v oblasti kultury a sportu přispělo
k upevnění kontaktů obyvatelstva regionu jižních Čech
a Waldviertelu - tak se nazývá část Rakouska, která
s námi sousedí. Společný zájem o spolupráci dal podnět
ke vzniku zájmového sdružení s názvem Jihočeská Silva
Nortica. Je to historický název této oblasti - Severní les.
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V současnosti reprezentuje členská základna sdružení
Jihočeská Silva Nortica kolem 264 tisíc obyvatel, což
představuje necelých 60% obyvatel čtyř okresů Jihočeského kraje, na jehož území se euroregion rozkládá
(Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek, T ábor). Po
založení společné organizace Euroregion Silva Nortica
(ERSN) došlo k propojení činností a spolupráce. Byl
vytvořen pracovní program, který určuje 5 základních cílů
euroregionu. Jedním z cílů bylo vytvoření 7 společných
pracovních skupin: infrastruktura a doprava; cestovní
ruch; podpora a roz voj podnikání; z e mě dě lství, lesnictví, rybářství a roz voj ve nkova; ž ivotní prostředí;
lidské z droje a trh práce ; partne rství mě st regionů.
T yto pracovní skupiny prakticky obsáhnou celou problematiku euroregionu. Pro ERSN mají velký význam
zejména přeshraniční impulsní centra (GIZ), která zajišťují spolupráci v příhraničních mikroregionech Slavonice
- Dobersberg, Nová Bystřice – Litschau a další.
Mohli bychom ještě hodně napsat o Euroregionu
Silva Nortica, ale záměrem článku bylo seznámit občany
s jednou z organizací, kde je Město Dačice zakládající
člen. Závěrem je nutné konstatovat, že Euroregion Silva
Nortica prokázal velký přínos v rozvoji přeshraniční
spolupráce a spolupráce regionů v rámci Evropy.
Rudolf Hájek, starosta

První místo v republikovém finále
Ve dnech 23. - 25. dubna 2004 proběhlo ústřední kolo
komorní hry s převahou dechových a bicích nástrojů ve
Vysokém Mýtě.
Ze ZUŠ Dačice si postup z krajského kola zajistil žesťový soubor "Hudba věží, hradů a zámků" ve složení:
J. Kučera, J. Cimbůrek (1. trubka), J. T říletý, F. Weidenthaler (2. trubka), Z. Krchňavý, J. Hrbek (pozoun),
P. Koudelka (baryton) a J. Zeman (tuba). Odborným
vedoucím je pan učitel Stanislav Kamínek.
Soubor vybojoval 1. místo ve své kategorii (celkem

T oto sdružení je zaměřeno na spolupráci s obcemi,
městy a vyššími celky veřejné správy pohraničního
regionu Waldviertel z Dolního Rakouska (Niederösterreich). Jihočeská Silva Nortica má dvouleté trvání.
Byla založena 16. 5. 2002 v J. Hradci. Jejím prvním předsedou se stal starosta Dačic Ing. Jan Jelínek. V současné
době má 47 členů. Jihočeská Silva Nortica pak vytvořila
společně s rakouským sdružením Die Europaplattform pro
Waldviertel Eurore gion Silva Nortica dne 28. 5. 2002.
Euroregiony jsou obvyklou formou spolupráce příhraničních regionů nejen na vnějších hranicích Evropské
unie, nýbrž i na bývalých vnitřních hranicích států Evropské unie. Slouží k vzájemnému porozumění a sblížení,
vyrovnání životní úrovně na obou stranách hranice.
Vzhledem k vývoji poskytování ekonomické pomoci ze
strany Evropské unie lze očekávat, že v dalších letech
budou euroregiony stále důležitějším prvkem ve sjednocené Evropě.

byla první místa udělena čtyři), což je v historii místní
ZUŠ jeden z největších úspěchů.
Členové souboru tímto děkují svému vedoucímu panu
učiteli Kamínkovi za mnoho času a úsilí, které věnoval
jejich přípravě.
Za kolektiv Jakub Zeman
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Studenti dačického gymnázia ve Vídni
Ve dnech 14. a 15. dubna 2004 odjelo 33 studentů
dačického gymnázia a s nimi i pedagogický doprovod na
návštěvu do rakouského gymnázia ve Vídni. Rakouští žáci
byli u nás ve škole loni na podzim v rámci programu
Evropských týdnů. S našimi studenty si vyměnili řadu
poznatků o obou zemích, zasportovali si a navázali první
kontakty. Vedení rakouské školy pak pozvalo naše žáky
do Vídně.
Během pobytu nám děti ukázaly školu, ve které se učí
asi 840 žáků ve 34 třídách. Budova se nachází téměř
v centru města (Diefenbachstraße – nedaleko zámku
Schönbrunn). Odpoledne si společně s námi prohlédli
některé vídeňské památky a večer pro nás připravili malé
pohoštění, po kterém následovala společná diskotéka
a sportovní večer. Druhý den nám jeli ukázat krásný
klášter v Melku a společně jsme se podívali i do údolí Dunaje – tzv. Wachau. Odpoledne se s námi rozloučili
a slíbili, že na podzim přijedou zase oni k nám. My jsme
pak využili krásného počasí a prohlédli jsme si ještě turisticky zajímavá města Krems a Zwettl. Po překročení
státní hranice jsme si teprve uvědomovali, jak ty dva dny
rychle uběhly. Ke zdaru celé akce přispělo nejen počasí,
ale i hezké chování všech studentů a v neposlední řadě
také ochotný a spolehlivý řidič autobusu.

Dačičtí žáci v Litschau
29. dubna 2004 se konaly v rakouském městečku Litschau již 17. dolnorakouské lesní hry pro mládež. Zúčastnilo se jich přes šest set dětí z Rakouska a Čech – mezi
nimi i 36 žáků šestých a sedmých tříd ZŠ v ulici
B. Němcové a z primy a sekundy osmiletého gymnázia.
Pořadatelé – pracovníci dolnorakouského odboru lesního hospodářství – byli potěšeni velkým zájmem českých
škol a velice pečlivě připravili jednotlivá stanoviště, na
kterých děti určovaly nejen stromy, lesní ptáky a zvěř či
výšku a stáří stromů, ale měly také odpovídat na to, co se
smí či nesmí dělat v lese, čím jsou lesy prospěšné a co jim
naopak škodí.
Vhodně zvolená trasa v okolí Herrensee se všem velice zamlouvala. Cestou (a hlavně pak v cíli) si všichni
mohli zadovádět na různých atrakcích, a tak snad ani
nebylo tolik důležité, kolik kdo získal bodů a na kterém
místě skončil. Většině dětí se tato akce líbila přinejmenším stejně jako odpoledne strávené u televize či
počítače.
A. Pízová, ZŠ a Gymnázium Dačice

Výlet do Vídně
V pondělí 26. 4. jsme my, žáci
ZŠ Komenského Dačice, vyrazili na
poznávací výlet do hlavního města
Rakouska – Vídně. V osm hodin
jsme odstartovali náš výlet od školy
směrem na Hatě. Cesta probíhala bez
menších problémů, jen na hranicích
vypadala fronta aut a náklaďáků hro-
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zivě, ale řidič vše perfektně zvládl a po několika minutách
jsme se ocitli v mezipásmu, kde nás upoutal obrovský
komplex obchodů a restaurací v čele s „hradem Excalibur“ .
Kolem deváté hodiny jsme již byli na předměstí Vídně. Měli jsme tedy spoustu času navštívit krásné historické památky a hlavně veliký zábavní park Prater.
Nejprve naše cesta směřovala k neobyčejnému stavitelskému dílu tzv. Hundertwasserhausu. T ento umělecký
skvost nese název podle českého stavitele Stovody. Poté
následoval přesun autobusem do centra, kde jsme zhlédli
některé památky (např. Hofburg, Burgtheater, dom sv.
Štěpána). Po kulturních zážitcích z Vídně jsme vyrazili za
zábavou do Pratru. Všichni jsme vyprázdnili svoje peněženky do posledního centu a s převrácenými žaludky se
sešli v šest hodin u našeho autobusu a následoval odjezd
domů.
V autobuse panovala dobrá nálada z vydařeného výletu a výměna zážitků trvala až po příjezd před naší školu.
V devět hodin večer jsme dorazili živi a zdrávi, zkrátka
výlet jak má být…
Mirek Mikšíček, Vojta Cvrček,
žáci 9. třídy

Poznávací zájezd do Anglie
V pátek 16. dubna 2004 odjelo několik studentů našeho a jindřichohradeckého gymnázia na týdenní pobyt do
Anglie a Francie. Po noci strávené v autobuse jsme se
ocitli před chloubou Paříže - Eiffelovou věží. Po prohlídce
Eiffelky jsme zhlédli mnoho dalších zajímavých památek:
Invalidovnu, zahrady Louvru, Louvre a tajemnou Monu
Lisu, náměstí Svornosti, katedrálu Notre-Dame a další.
Nádherný den v hlavním městě Francie zakončila projížďka po řece Seině a prohlídka Sacre Coeur.
Pak jsme se krásně báli v Eurotunelu. První zastávka
byla v městečku Salisbury, kde je v místní katedrále uložen jeden z originálů Magny Charty, poté jsme prošli
Stonehenge a k večeru jsme se konečně dostali do Londýna ke svým rodinám. V Londýně jsme byli celkem tři
dny a viděli jsme mnoho skvostných památek - domy
Parlamentu, Big Ben, T rafalgar Square, London Eye, Buckinghamský palác, T ower Bridge, T ower of London…Velice zajímavé bylo i bydlení v rodinách. Překvapily nás bohaté anglické snídaně a vůbec život Angličanů. Ale týden utekl jako voda a nastal čas odjezdu.
22. dubna 2004 jsme se v odpoledních hodinách vrátili
domů. Myslíme si, že to byl skvělý týden a každý na něj
bude dlouho vzpomínat.
Studenti Gymnázia Dačice
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Poznání na zahradě Městské knihovny

Na zahradě knihovny, v letní čítárně, přibyla socha.
Jmenuje se POZNÁNÍ a jejím autorem je Rudolf
PROCHÁZKA (r. 1958) z Dačic. Symbolizuje fakt, že
četbou, vzděláváním se a poznáváním člověk roste, sílí a
moudří. A naopak, nepoznáváním se zmenšuje a zmenšuje
Knihovna dostala sochu darem a my za ni chceme i tímto
způsobem velice poděkovat. Snad se bude návštěvníkům
letní čítárny líbit a vybídne je k zamyšlení.
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V knihovně jsou k dispozici i další CD, například
e-learning firmy GOPAS, s nímž se naučíte pracovat s
dnes již nezbytnými kancelářskými programy Wordem
a Excelem, či CD z Ministerstva životního prostředí, na
němž v elektronické environmentální knihovně najdete
PUBLIKACE se vztahem k životnímu prostředí, které
vydalo Ministerstvo životního prostředí, případně další
instituce.
Pod názvem PERIODIKA najdete Věstník MŽP,
Zpravodaj MŽP a EIA - posuzování vlivů na životní
prostředí a další tiskoviny. Periodika i publikace jsou zde
v plném znění a při respektování autorských práv je
možné je použít k nekomerčním účelům. Můžete z nich
získat např. informace o místních Agendách 21, což jsou
strategie rozvoje určité komunity a regionu, kterým se
např. v Anglii věnuje velká pozornost a mají velkou váhu.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Červnová pozvánka do knihovny
ü

ve středu 2. če rvna v 18:00 h – Z ČECH AŽ DO
BAHRAINU - studenti místního gymnázia T omáš
T UNKL a Michaela NEKULOVÁ budou prezentovat svou cestu do exotického Bahrainu, kterou absolvovali na jaře letošního roku v rámci studentské
výměny v programu GLOBE.

ü

Na stejnou středu 2. če rvna, ale od 14:00 – 17:00 h
zveme do dětského oddělení knihovny děti, které
rády něco vyrábějí nebo tvoří. Naučíme se ubrouskovou techniku a zkusíme si ozdobit malý květináč.
K tomu je potřeba donést si nový keramický květináč, jsou možné i staré knoflíky či zbytky látek.
Výrobek může posloužit jako dárek, nebo si jím
můžeme zkrášlit třeba okno ve svém pokoji.

ü

Po ce lý mě síc kvě te n a če rve n je v knihovně
k vidění výstava fotografií dačického rodáka, amatérského fotografa T omáše PROCHÁZKY. Černobílé i barevné fotografie přírody a památek Dačic
a okolí ukazují skrytou krásu míst, kolem nichž často
chodíme bez povšimnutí, protože jsou pro nás
zdánlivě notoricky známá. Přitom např. zámecký
park je nesmírně fotogenický a květiny zblízka
nádherné. Mezi fotografiemi nechybí Bechyně, kde
T omáš studoval, ani poselství kamenných křížků stojících u polních a lesních cest. Fotografie je možné si
zakoupit.

ü

V páte k 18. če rvna v podvečer vám nabízíme autorské čtení. Ze své tvorby bude číst významná
současná česká spisovatelka Alexandra BERKOVÁ.
Narodila se v roce 1949 a po studiích na Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské a FF UK pracovala jako redaktorka v různých nakladatelstvích.
Spolupracuje s televizí, nedávno jí vyšel útlý román
Banální příběh. Je známá z různých debat o „ženském osudu“ , někdy bývá spojována s feministickým
hnutím. Nechrlí jeden titul za druhým, ale každá její
knížka je jiná než ty předešlé.

CD-ROMy v dačické knihovně
CD-ROMy jsou dnes již
běžné záznamové médium.
Díky své obrovské kapacitě
pojmou celé police literatury, encyklopedie, fotografie
či klipy. V dětském oddělení knihovny mají naši čtenáři možnost prohlížet si
naukové a zábavné CDROMy na jednom počítači
a je fakt, že ji hojně využívají. Děti se střídají, aby se
dostalo na všechny, což se někdy nepodaří a děti odcházejí z knihovny trochu zklamané.
Dospělí uživatelé se nás často ptají, zda půjčujeme
hudební CD. Protože na jejich nákup nejsou finanční
prostředky a ochranné autorské svazy stále více omezují
možnosti jejich absenčního půjčování, hudební CD nemáme.
Nyní ale nabízíme možnost pracovat s CD-ROMy
všem. Společný projekt firmy LANGMaster a SKIP
určený pro knihovny je konečně na světě. Všechny produkty je možno volně a bez omezení půjčovat uživatelům
mimo budovu s tím, že každý uživatel má právo jakýkoliv
výukový kurz nebo jeho část používat na svém počítači 30
dnů. Po uplynutí 30 dnů přestane program fungovat. Dále
bude na každém uživateli, zda si zakoupí plnohodnotnou
licenci nebo zda si program smaže. Po vrácení bude
možno CD dále půjčovat.
Každý uživatel naší knihovny si má mož nost půjčit
domů výukové programy: ně mčina (začátečníci, středně
pokročilí, slovník), několik verzí angličtiny podle názornosti (začátečníci, toefl, angličtina pro děti,…), španělština (začátečníci) a dobrodruž ství poz nání (Planeta
Země, Člověk, Věda a technika). Další informace najdete
na: http://knihovny.langmaster.cz.
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Stře da 23. če rvna odpole dne je vyhrazena pro
tradiční DEN ČTENÁŘE. Hry a soutěže v letní
čítárně, překvapení. Obě oddělení T yláčku pod vedením paní Jahelkové představí novinky, které si nastudovaly - malé děti zahrají Krále Lávru K. H.
Borovského a větší předvedou ukázky z Knihy
džunglí.

Kouzelný svět hraček

Do světa her a historických hraček zavede
malé i velké návštěvníky
výstava, kterou připravilo dačické muzeum na
letošní hlavní turistickou
sezónu. Výstava samozřejmě není určena pouze
pro turisty, ale pro všechny zájemce z Dačic a širokého okolí.
Hračka provází člověka od nepaměti. Ať už byl její
původ před několika tisíci lety kultovního charakteru, pro
většinu z nás představuje především dětství a řadu vzpomínek, které se k tomuto období lidského života vážou.
Panenky, kočárky, nádobíčka, nábytek pro panenky,
vojáci, auta, stavebnice, to je jen stručný výčet z řady
exemplářů, které budou na výstavě k vidění. Pocházejí ze
soukromých sbírek a ze sbírek Horáckého muzea v Novém městě na Moravě. Některé hračky jsou z produkce
Německa a Francie, které patřily mezi hračkářské velmoci
19. století. Celkově výstava přináší průřez ve vývoji
hraček od 19. století do šedesátých let století dvacátého.
Část je zasvěcena panenkám a všemu, co náleží těmto
figurkám, které vznikaly jako zmenšená napodobenina
člověka. Panenky totiž dříve sloužily nejen jako hračky,
ale i různým módním salonům k předvádění oděvů ve
zmenšeném měřítku. Panenky na výstavě doprovází starodávné oblečení, patří k nim i krásné kočárky, kterých je
vystavena celá série podle toho, v jakém časovém období
byly zhotoveny a jaké módní trendy právě vládly světu.
Chybět nebudou ani pokojíčky pro panenky, interiéry
ložnic, kuchyněk a do nich potřebné kuchyňské nádobíčko
nebo zmenšeniny porcelánových servisů.
Samostatnou kapitolou výstavy jsou různé samočinné
a mechanické hračky. Důmyslný technický systém mohou
návštěvníci obdivovat u modelu parního stroje, který
přesto, že pochází z roku 1948, je stále funkční. T opí se
pod kotlem suchým lihem a pára, která se takto tvoří,
pohání soukolí stroje, a dokonce v pravidelných intervalech rozezvučí i píšťalku. Dalším zajímavým exponátem
jsou i miniaturní plechová kamínka, v nichž se dá topit
drobnými klacíky a zároveň v hrncích na plotně vařit.
Plechová autíčka, starobylé autobusy, makety koňských
povozů či první prototypy letadel zaujmou v „Kouzelném
světě hraček“ převážně silnější pokolení.
T aké malou „bitvu“ by mohl svést ten, kdo by využil
vystavené hračky s vojenskou tematikou. Mezi sebou by
se mohly střetnout šiky husarských vojáků v nádherných
uniformách na vystrojených koních, nesmrtelní cínoví
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vojáčci různých národností a uniforem nebo naleštěná
bitevní technika.
Při prohlídce výstavy se nebudete vracet pouze do
minulosti. T aké současné hračky budou k vidění. Především hračky ze dřeva, které zapůjčilo výrobní družstvo
JAS ze Stráže nad Nežárkou. Z jeho pestré výrobní nabídky si budou moci vyznavači dřevěných hraček zakoupit výrobky přímo na místě v dačickém muzeu.
Přijďte navštívit „Kouzelný svět hraček“ a nebojte se,
že vás děti budou při prohlídce zlobit, na výstavě hraček si
přece budou hrát – v koutku pro děti.
Slavnostní z aháje ní probě hne v sobotu 12. června
2004 v 17 hodin. Výstava bude ote vře na do 31. srpna
de nně kromě pondě lí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do
17:00hod.
Mgr. Marie Kučerová

Vycházka do Mutenské obory
Další z vycházek do přírody připravil Spolek přátel
muzea v Dačicích a základní organizace Českého svazu
ochránců přírody Vysočina na sobotu 15. května.
Pořadatelé opět „objednali“ pěkné počasí, začalo
krápat až při návratu těsně před Dačicemi. Autobus dovezl
33 účastníků do Janova a odtud se již putovalo po svých.
I když tentokrát jsme toho moc nenachodili. Jak také,
když na každém kousku roste něco zajímavého a pan Mgr.
Jaromír Švarc a dr. Ludmila Vaněčková znají snad úplně
všechno, každou trávu a kytičku. T akže se zastavovalo
téměř na každém kroku a poznávali jsme.
Někteří zasvěcení účastníci vycházky toho znali skutečně mnoho, a tak se jenom zdokonalovali, další byli rádi, že si zapamatovali alespoň pár názvů. T akže já jsem si
například ke konci vycházky opakovala: měsíčnice vytrvalá, mokrýš střídavolistý, česnek medvědí, … Poznala
bych samozřejmě i pryskyřník, ale není to tak jednoduché,
je jich mnoho druhů. Kominíček, pomněnky či devětsil
byly také k vidění.
Hlavně jsme chtěli najít v Mutenské oboře česnek medvědí, protože se tam vyskytuje ve velkých plochách.
Podařilo se, jenom jsme ho neviděli v celé jeho bílé kvetoucí kráse, protože letošní studené jaro udělalo své teprve začínal rozkvétat. Stejně jsme alespoň ochutnali jeho listy a ověřili si pravost.
Mutenská obora má rozlohu přes 45 ha, takže projít ji
celou nelze během jednoho odpoledne, ale už víme, kde se
nachází a co v ní roste.
Navíc jsme absolvovali exkurzi do „botanické zahrady“ pana Štuly, který bydlí na pokraji obory. Jak jinak nazvat jeho ráj skalniček a okrasných keřů a stromů v okolí
domu. Zasvěceně hovořil o své velké lásce – skalničkách,
kterých má na čtyři sta druhů a přesně ví, co která potřebuje k tomu, aby se jí dobře vedlo a správně vykvetla.
Vycházka se vydařila. Chci poděkovat panu Švarcovi
z T řeště a paní Vaněčkové z Matějovce za jejich průvodcovství a trpělivost s námi. A příště budeme poznávat
mlýny na Dyji, přijďte také!
Mgr. Marie Kučerová
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Spolek přátel muzea v Dačicích připravil
na červen:
Sobota 5. če rvna 2004 - Vlastivě dný výlet: Třebíč –
památky z apsané do se z namu UNESCO - (prohlídka
židovského města, židovského hřbitova, baziliky, dle zájmu i muzea). Odjezd autobusem ve 13:00 h z Havlíčkova
náměstí, návrat kolem 18:00 hod. Přihlášky na tel. 384
422 493, e-mail: muzeum.dacice@seznam.cz
Sobota 19. če rvna 2004 ve 13:00 h - Vlastivědná
vycház ka - mlýny na Dyji (Dačice - Staré Hobz í) Vycházku vede Miloslava Slavíková; sraz u prodejny
plynu v ul. Berky z Dubé v Dačicích - směr na Hradíšťko,
sportovní obuv, zpáteční cesta ze Starého Hobzí autobusem. V případě deště náhradní termín 26. června.

Dům dětí a mládeže informuje
ü

ü

ü

2. če rvna ve 14:00 hod se uskuteční v areálu DDM
a MŠ Za Lávkami oslavy Dne dě tí. Připraveny jsou
soutěže, atrakce, skákací hrad, zdobení perníčků,
malování a vyřezávání z kůry (pro děti vše zdarma). Možnost zakoupit občerstvení.
Druhý běh tábora v Dolním Radíkově v termínu 18.
– 27. července pro děti do 10 let je již zcela obsazen. Volná místa jsou pouze na 3. běh a to v termínu 28. 7. – 7. 8. 2004.
Rodiče přihlášených dětí prosíme o pomoc při stavění stanů a přípravě tábora v sobotu 26. června od
9:00 hod.

Českomoravská myslivecká jednota
okresní myslivecký spolek v J. Hradci, střelecká sekce
ČMMJ v Dačicích pořádá
dne 19. če rvna od 8:00 hod
střeleckou soutěž

„Dačický víceboj“
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Pozvánka na koncerty
ü

Dačický pěvecký sbor vystoupí v neděli 6. června v
18:00 hodin na státním z ámku v Dačicích.

ü

V sobotu 19. června v 19:00 h se uskuteční v refektáři karmelitánského kláštera v Koste lním Vydří
komorní koncert, na kterém vystoupí Kamila Kružíková – mezzosoprán, Maria Steinkogler (Rakousko)
– housle, Vlastimil Burkart – klavír. Vstupné dobrovolné.

Dačická cantilena 2004
Letošní ročník festivalu sborového zpěvu se bude
konat v neděli 13. června od 14:00 h v hlavním sále
Městského kulturního střediska. Každý soubor se představí ve vlastním programu, na závěr pořadu vystoupí 200
účinkujících ve společném monsterkoncertu.
Účinkují:
Červánek
Dačice
Notičky
T elč
DPS ZUŠ
Slavonice
Kvítek
Dačice
Žďáráček
Žďár/Sázavou
Pořádají MěKS Dačice a ZUŠ Dačice.

Letecké minimuzeum

Není vám lhostejný osud slavných dačických rodáků a
chtěli byste finančně pomoci při budování stálé expozice
týkající se V. Götha, O. Leitkepa, O. Jakubů a dalších?
Můžete poslat jakoukoli finanční částku na zvláštní účet
zřízený u ČSOB a řádně zaregistrovaný na Finančním
úřadě v Dačicích, č. ú.: 190289975/0300.
Předem za LHS děkuje V. Kolomazník

Pozvánka

Akce se koná na Střelnici Dačice – Zahrádecký les,
závod je vypsán na: baterie laporte (15 m) – 20 terčů,
zajíc + terče – 20 terčů, lovecké kolo – 20 terčů.
Závod je dotován hodnotnými cenami, na Vaši účast se
těší pořadatelé.

NENSY
Kamila Nováková

Privat:
Soukenická 34/II
380 01 Dačice
tel., fax: +420 384 422 288
e-mail: nensy@seznam.cz

Výroba a prodej ručně
malovaného skla, porcelánu
a keramiky. Malování na
zakázku i na dodaný
materiál.
Ateliér:
Obchodní centrum
Antonínská 15/II
380 01 Dačice
tel.: +420 737 274 768

která se bude konat
22. če rvna 2004 ve 14:30 h
v prostorách školní tě locvičny v ZŠ Komenského
Uvidíte 11 úžasných modelů a nejen to,
objeví se i božský Karel Bott
a sladká Helena Voráčková
Akci pořádají žáci šestých tříd a jejich učitelka VV.
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Ohlédnutí za druhým ročníkem soutěže
hasičských družstev
Vážení přátelé hasičského sportu, chtěli bychom
poděkovat všem, kteří jste přišli v sobotu 15. května
povzbudit sbor dobrovolných hasičů Dačice a ostatní
soutěžní družstva při příležitosti konání II. ročníku „O
pohár města“ . Současně se soutěžilo již po druhé o putovní trofej „Dačickou kostku cukru“ .
Ačkoliv nám letos nepřálo počasí, sešlo se celkem 12
družstev žen a 34 družstev mužů. Družstva se s nepřízní
počasí i soutěží samotnou prala se střídavými úspěchy.
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům, rozhodčím a
všem, kteří se zasloužili o hladký průběh soutěže. Nesmíme opomenout Městský úřad a pana starostu Hájka,
který nám byl ve všem nápomocen. Dále chceme poděkovat HZS z Jindřichova Hradce a jeho ředitelovi Pánkovi, který nám vypomohl s technikou a sám se soutěže
osobně zúčastnil. Velký dík patří všem sponzorům, bez
kterých bychom soutěž nemohli uskutečnit. Věnovali nám
ceny pro soutěžící družstva.
Letošní noční soutěž skončila a my se už těšíme a připravujeme její III. ročník, který se uskuteční v roce 2005.
Hasičině zdar!
Za výbor SDH Přemek Krebs

Sportovní zprávy z Gymnázia Dačice
O dbíje ná
Dne 17. dubna 2004 se konal v tělocvičně naší školy
turnaj starších žáků v odbíjené. Celkem se ho zúčastnilo
6 družstev. Velmi dobou úroveň měl finálový zápas mezi
žáky naší školy a Novou Bystřicí. Obě družstva podala
maximální výkon.
Celkové pořadí:
1. místo T J Centropen Dačice (žáci naší školy)
2. místo T J Nová Bystřice
3. místo Slovan J. Hradec A
4. místo T J České Velenice
5. místo T J Nová Včelnice
6. místo Slovan J. Hradec B
Složení družstva naší školy: Lukáš Cvak, Ondřej Bílý,
Lukáš Stoupenec, Martin Hanzal, Jiří Sedláček, T omáš
Beneš, Jiří Štěpán.
Vole jbal
Družstvo dívek z Gymnázia Dačice se zúčastnilo tradičního volejbalového turnaje, který pořádalo dne 26.
dubna 2004 Gymnázium Moravské Budějovice. Po výborném výkonu, který hráčky z Dačic předvedly, zaujalo
naše družstvo 1. místo v celkovém pořadí:
1. místo Gymnázium Dačice
2. místo Gymnázium T řebíč
3. místo Gymnázium T elč
4. místo Gymnázium Moravské Budějovice
Všem hráčům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy i města Dačice.
Mgr. K. Chalupa, ZŠ a Gymnázium Dačice
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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
Nabízíme: Léčebné pobyty na Slovensku-Jasenie, Dudince, Hokovce
Dovolenou u moře: Chorvatsko, Itálie, Řecko, Španělsko
Last Minute – zájezdy do exotických zemí – Egypt, Tunis,
Djerba, Turecko, Kypr a další
Zajištění pobytů dle vašeho přání doma i v zahraničí
Poznávací zájezdy:
3. – 6. 6. Chorvatsko – Vodice, Primošten, Čiovo,
Trogir – výhodná cena

2 500 Kč

2. – 6. 6. Řím, Vatikán, Neapol, Sorrento, Vesuv
a 2. – 6. 7. ostrov Capri
2. – 6. 6. Florencie a Řím s Vatikánem
a 2. - 6. 7.
3. – 6. 7. Na skok do Paříže

5 790 Kč

3. – 6. 6. Na skok do Říma a Vatikánu
a 3. – 6. 7.

3 690 Kč

2. – 6. 7. Eurodisneyland s návštěvou Paříže
a koupáním v Amberku
3. – 6. 7. Eurodisneyland a Paříž
2. – 6. 7. Paříž klasická, královská
nebleau a Versailles

sídla

4 990 Kč
2 990 Kč

3 990 Kč
2 990 Kč
Fontai-

3 990 Kč

Jednodenní zájezdy:
5. 7. a 7. 8. Dolnorakouské kláštery

550 Kč

6. 7. a 24. 7. Salzburg a okolí
10. 7. Jezera Solné komory a Dachstein

690 Kč
690 Kč

15. 7. a 12. 8. Údolím řeky Dyje v Rakousku
17. 7. Vídeň

450 Kč
390 Kč

Zájezdy za kulturou: cena zahrnuje vstupenku + dopravu
7. 6. Kabát – Turné 2004 – Dole v dole
Stadion JČ Univerzity Č. Budějovice
8. 6. YES v Sazka aréně, exkluzivní
vstupenky, pouze vlastní dopravou
3. 7. Noc na Karlštejně – Praha-Malá Strana

Jihočeské divadlo Český Krumlov – otáčivé hlediště:
13. 6. Ženy Jindřicha VIII.
11. 7. Tři mušketýři

450 Kč
(350 Kč)
1 600 Kč
810 Kč

630 Kč
590 Kč

B ližší inf ormace Vám rádi sdělíme v naší cestovní kanceláři.

DĚTSKÉ ZBOŽÍ
zavinovačky, pleny, dupačky, mikiny, košilky, kabátky
Adresa: Zlatá ulička
Palackého náměstí 28, Dačice
Telefon:
384 420 798

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

5/2004

Test národa!

Schválně: hádejte jaký
druh stromu se mi podařilo vyfotit při mých toulkách po
kraji. Ne, nebojte se, nebudu
Vás dlouho napínat! I když by
se tyto stromy daly nazvat
vrbolípy nebo lipovrby, jedná
se o náš nejznámější a nejoblíbenější strom a to je lípa!
Když jsem Vás před nedávnem žádala, abyste stromy
hned bez rozmyslu nekáceli,
ale nejdříve zkusili ořezat, určitě jsem nemyslela takovýmto způsobem.
Lípy nejsou ovocné stromy a pahýly pouze obrostou
takzvanými „vlky“ , které stejně nikdo už nebude řezat.
V jedné obci nedaleko našeho města se podařilo zničit
větší množství krásných vzrostlých lip. T ak takto, prosím
Vás, ne!
Miloslava Kráľová, ZO ČSOP Vysočina

Hledají se netopýři
Už několik let probíhá na Jindřichohradecku soustavný zoologický výzkum UK Praha. V rámci výzkumu
savců je v prvé řadě zájem o studium rozšíření a ekologie
netopýrů. T ato zajímavá skupina, která má u nás celkem
25 druhů žije poměrně skrytě a někteří z nich patří
dokonce k nejméně známým představitelům naší fauny.
Proto jejich sledování vyžaduje i spolupráci s širokou
veřejností, zejména s lesníky, rybáři a majiteli různých
objektů.
Většina našich netopýrů
nachází své úkryty v blízkosti
člověka, na půdách stavení,
zejména kostelů, zámků, samot, dále za obložením stěn
domů, chat, ve stodolách, na
posedech, v krmelcích…
O netopýrech se tedy obecně ví, ale tyto informace se
dostanou k výzkumníkům, kteří sledují život netopýrů, jen
výjimečně. T ato výzva je tedy směrována k vám, kteří
něco o netopýrech víte, abyste se s námi o své poznatky
podělili. Pomůžete tak významně úspěchu probíhajícího
výzkumu. Jakékoliv informace a poznatky z Dačicka
hlaste na kontaktní adresu: Mgr. Aleš Jelínek, MěÚ
Dačice, tel. 384 401 216.

MASÁŽE - KLASICKÉ, REFLEXNÍ,
THAJSKÉ, BODOVÉ
LYMFODRENÁŽE
léčba celulitidy, poradenství
Dačice, Slavonice,
Ivan Havel
tel.: 728 850 432, 384 420 559

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Jaký byl X. ročník střelecké soutěže
v Zahrádeckém lese

X. ročník soutěže družstev, který byl odstartován
dne 8. května 2004 za účasti 18 družstev z celé České
republiky se znovu vydařil. Přispěla k tomu příkladná
práce organizátorů – 20-ti členná střelecká sekce střelecké
komise Okresního mysliveckého spolku J. Hradec, dobře
připravená technika i zázemí, včetně občerstvení.
Jak velký význam má tato soutěž pro Dačicko je
dáno i tím, že se město Dačice podílí na sponzorství a sám
starosta města pan Rudolf Hájek se zúčastnil slavnostního
zahájení. Bez podpory podniků a závodů dačicka by však
nebylo možné poskytnout účastníkům tak hodnotné ceny.
Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili a pomohli aspoň
trochu vylepšit složitou situaci v zabezpečení odměn a
celé akce. Celkem přispělo 32 organizací i jednotlivců.
Děkujeme.
Jaroslav Coufal, ředitel závodu

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

Zahájení kurzů a informace vždy
v pondělí 15:00 – 17:00 h

výuka v kurzech i individuálně, víkendové kurzy,
školné splátkově

www.autoskolanosek.cz

PRONAJMU V DAČICÍCH
2 kanceláře + sociál.

VÝHODNÁ POLOHA
Telefon:
608 885 767
384 420 317

Prodám
KRŮTY NA DOKRMENÍ
Adresa:
Milan Svoboda , Dolní Cerekev 130
Telefon:

605 116 661, 567 315 729

KULTURA

5/2004

5. 6., 6. 6. v 19:30 h
KDYSI DÁVNO V MEXIKU
Film USA s titulky
Vstupné 57 Kč
18. 6., 19. 6., 20. 6. v 19:30 h
PÁN VELRYB
Film Nového Zélandu s titulky
Vstupné 52 Kč

11. 6., 12. 6., 13. 6. v 19:30 h
BAZÉN
Francouzský film s titulky
Vstupné 52 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
25. 6., 26. 6., 27. 6. v 19:30 h
JÍZDA
Český film
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

10. 6. v 19:30 h
DO PIS DO AMERIKY
Bulharsko, Nizozemí 2001, režie: Iglika T rifonová

20. 6. v 16:30 h
RABBIT – PRO O F FANCE
Austrálie 2002, režie: Phillip Noyce

13. 6. ve 14:00 h
DAČICKÁ CANTILENA 2004
Program uvnitř čísla na str. 11

19. 6. ve 21:00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje NAŠE BÁBÍ, hlavní sál MěKS.

MMa G

Fi l m.
k l ub

4. 6. v 17:00 a 19:30 h, 5. 6. v 17:00 h
SPY KIDS 3D – Game O ve r
Promítání s brýlemi 3D
Vstupné: děti 50 Kč, dospělí 70 Kč
Český dabing, promítání k MDD
18. 6., 19. 6. v 17:00 h
MEDVĚDÍ BRATŘI
Animovaná pohádka USA, český
dabing, promítání k MDD
Vstupné děti 35 Kč, dospělí 55 Kč
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MěKS

KI N O
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26. 5. – 6. 6. 2004
„Fotbal to je hra …“
Bare vná pale ta
výstava k 70. výročí založení organizované kopané
výstava absolventských prací výtvarného odd. ZUŠDačice.
v Dačicích, výstavní chodba muzea, denně kromě
Otevřeno denně kromě pondělí, 9:00-12:00, 13:00-16:00 h
pondělí, do 31. srpna 2004
(od června do 17:00 h.).
Kouz e lný svě t hrače k
panenky, kočárky, nábyteček, nádobíčka, auta, stavebnice, cínoví vojáčci, …od 19. století do 60. let 20. stol.
(doplněno ukázkami hraček současných výrobců a prodejem hraček, pro děti koutek na hraní).
Výstava je připravena ze soukromých sbírek a ze sbírek Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě.
12. 6. – 31. 8. 2004 de nně kromě pondě lí 9 - 12, 13 - 17 hod.
Slavnostní zahájení v sobotu 12. června v 17 hodin.

