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Vydává Městský úřad Dačice
Číslo 4/2004
Vážení spoluobčané,
první květnový den roku 2004 bude
významným dnem v historii nejen naší země, ale i dalších zemí vstupujících do
Evropského společenství demokratických
států. Česká republika se tak stane rovnocenným partnerem demokratických zemí
Evropy. Úspěšný vstup České republiky do Evropské unie
není záležitostí pouze státních orgánů, ale je věcí každého
z nás.
Jedním z cílů Evropské unie je vyrovnání hospodářských a sociálních rozdílů členských států mezi jednotlivými oblastmi. V praxi to znamená, že EU finančně
podporuje regiony, které dosud nejsou hospodářsky rozvinuty tak, jak by odpovídalo průměru členských zemí.
T omuto cíli slouží regionální politika, k jejímuž financování byly zřízeny tzv. strukturální fondy a fond soudržnosti. Ze strukturálních fondů bude moci pro své regiony
čerpat po svém vstupu i Česká republika.
V našem městě se připravujeme na čerpání z těchto
strukturálních fondů EU v rámci projektu „Ochrany vod
povodí řeky Dyje II. etapa.“ Cílem tohoto projektu je
zajištění jakosti a množství odpadních vod odváděných od
znečišťovatelů a čištěných na čistírnách odpadních vod
tak, aby odpovídaly Evropské směrnici. T ento projekt zahrnuje celé povodí řeky Dyje. Navrhované celkové investiční náklady pro rekonstrukci kanalizace v Dačicích jsou
26 702 000 Kč. V nejlepší variantě je možnost získat až
80% dotace. 70% od EU a 10% od ČR. Předpokládaná
realizace 2005 - 2008. T oto je záměr projektu, který se
řeší ve spolupráci se Svazem VKMO s. r. o. Brno.
Myslím si, že než se naučíme využívat všech výhod,
které nám umožní naše členství v EU bude to ještě nějaký
čas trvat. Věřím ale, že naše členství v Evropské unii bude
umožňovat lepší rozvoj našich měst a obcí a stejně tak
i zlepšovat život lidí, kteří v nich žijí.
Rudolf Hájek, starosta

ZASTUPITELSTVO
na svém 10. zasedání konaném 7. dubna 2004:
· schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2004,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/1999
o Fondu rozvoje bydlení města Dačice
· schválilo prodej domu č. p. 93 v Dolních Němčicích
do společného jmění manželů Novotných za cenu Kč
630.000,-· schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
s L. Macků a M. Pachrovou, na základě které bude
prodán pozemek pro výstavbu rodinného domu na
Nivách o výměře 976 m 2 za cenu Kč 390.400,-· schválilo poskytnutí peněžního příspěvku Kč 100.000,manželům Kabelkovým z důvodu splněné podmínky

Zdarma do kaž dé rodiny
Dube n 2004
vyhlášené veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nivy
· schválilo koupi lesních pozemků i s trvalými porosty
v k. ú. Lipolec o celkové výměře 5.659 m 2 od Š. Thüringerové za cenu Kč 72.100,-· schválilo uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o zajištění a financování dopravní potřeby na veřejnou
osobní dopravu v územním obvodu Jihočeského kraje,
na základě které město soustředí s krajem finanční prostředky v celkové maximální částce do Kč 293.861,--

RADA MĚSTA
·
·

·

·
·

·

·
·
·

schválila zápisy do kroniky města a kroniky místní
části Borek, Bílkov, Hradišťko, Chlumec a Malý
Pěčín za rok 2003
schválila výsledky hospodaření MěKS, mateřských
škol a školní jídelny za rok 2003 a jejich záměry
v roce 2004
schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na
pronájem tří kanceláří v Obchodním centru v Antonínské ulici, kterým se s platností od 1. 4. 2004 mění
nájemce z Města Jindřichův Hradec na Úřad práce
v J. Hradci. Kanceláře jsou využívány pro kontaktní
místo státní sociální podpory
schválila uzavření smlouvy s Obcí Petrov na koupi
hasičského vozidla Avia za Kč 130.000,-schválila prominutí poplatku ze psa M. Kiesslingovi
z důvodu, že se jedná o psa se záchranářskými
zkouškami
vzala na vědomí zprávu Okresní správy sociálního
zabezpečení v Jindřichově Hradci, že od 4. května
obnoví úřední dny v Dačicích, a to vždy první úterý
v měsíci od 8 do 12 h
schválila podpořit záměr prodloužení železnice ze
Slavonic do Rakouska.
odvolala na jeho žádost Jana Štěrbu z funkce předsedy osadní komise v Hostkovicích a novou předsedkyní jmenovala Janu Beranovou
vzala na vědomí složení expertní skupiny kraje na
posouzení stavu Nemocnice Dačice a schválila, aby
město zastupoval Mgr. Soukop a Ing. Jelínek

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Vyřazení vozidla z registru vozidel
Fond rozvoje bydlení Města Dačice
Volby do Evropského parlamentu
Bezbariérové přístupy ve městě
Pálení odpadu ze zahrad
Nová výstava v MMaG Dačice
Uzávěrka příštího čísla: 15. května 2004
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Dvě otázky pro zastupitele

Odpovídá radní MUDr. Richard Stoupenec
Co je podle Vás největší předností Dačic?
Jednou z největších předností Dačic je
poloha v krásné přírodní oblasti na hranici
Českomoravské vrchoviny. Jen málokteré
město se může chlubit dostupností tak zajímavých turistických míst jako je Česká
Kanada, Javořické vrchy, ale i rovinatých
lokalit v okolí Jemnicka a historických měst T elče a Slavonic. T aké blízkost státních hranic je jistě výhodou.
Dačice jsou nepochybně významným historickým
městem s nádherným zámkem, zámeckým parkem a dalšími památkami. T oto vytváří určité nezbytné souznění
s minulostí a předky.
Jako jedno z mála míst si i v dnešní době ponechalo
význam jako průmyslové centrum s prosperujícími podniky, živnostmi a celkem nízkou nezaměstnaností. Za nesmírně důležitou považuji přítomnost a rozvoj středních
škol a možnost slušného kulturního vyžití. Město nabízí
kvalitní sportovní vyžití jak svojí příznivou lokalitou, tak i
existencí kvalitních sportovišť – především atletického
stadionu a kuželny.
Pro všechny občany města a okolí je jistě významné
to, že se Dačice staly spádovým a správním centrem regionu – jedním ze tří z bývalého okresu.
Osobně považuji za největší přednost města nemocnici. Je jen velmi málo velikostí srovnatelných měst, jsouli vůbec ještě nějaká, která mají nemocnici, která poskytuje akutní péči v tom rozsahu jako naše nemocnice.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte
řešení?
Největším problémem města je, dle mého názoru, jeho
malost. Jistě by město s 3 – 5 tisíci obyvateli navíc bylo
ideálem. Úkolem nás všech občanů města by mělo být
vytvoření prosperujícího dynamického města, které by
bylo přitažlivé a otevřené především pro mladé a vzdělané
lidi.

Aktuality
· Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův
Hradec obnovuje od 4. května 2004 své úřední dny
v Dačicích a to vždy první úterý v měsíci v prostorách
Městského úřadu Dačice, starý zámek přízemí místnost č. 17, od 8:00 hodin do 12:00 hodin.
· Výherci soutěže z internetových stránek města za měsíc březen jsou: Milan Čermák, Vnorovice, Pavel Doležal, Dačice, Věra Sedláčková, Dačice. Správná odpověď zněla: v Bílkově.
· Rada města jmenovala Ing. Jana Jelínka a Mgr. Pavla
Soukopa jako zástupce města v expertní skupině usta-

·

·
·

·
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novené ve spolupráci s Jihočeským krajem pro
Nemocnici Dačice. T ato skupina bude pracovat ve
složení MUDr. Z. Hejduk (odbor sociálních věcí a
zdravotnictví krajského úřadu), Ing. I. Sýkora (majetkový odbor krajského úřadu), Ing. Klímová (Všeobecná zdravotní pojišťovna), Ing. Mlčák (Okresní
nemocnice J. Hradec), Ing. J. Foltín (odbor sociálních
věcí a zdravotnictví krajského úřadu), Ing. J. Jelínek
(ekonom), Mgr. P. Soukop (právník MěÚ Dačice).
Na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech - část první, zpracovává odbor
kultury a cestovního ruchu evidenci válečných hrobů
(počet a stav), které jsou ve správním obvodu Městského úřadu Dačice.
Lhůta splatnosti poplatku ze psa skončila 31. března.
Doposud poplatek neuhradilo 10 majitelů psů.
Na internetových stránkách www.dacice-mesto.cz přibyla v rubrice Diskusní fórum nová témata: Byty
města a bydlení v Dačicích, Evidence vozidel, řidičské
průkazy, Živnosti a zemědělci, Správa majetku města,
Sociální věci, Územní a stavební řízení, Veřejný pořádek, civilní obrana.
Rekonstrukce vody a kanalizace na Palackého náměstí
dle vyjádření zhotovitele VAK, a. s. začne okolo
20. května. Důvodem je ještě probíhající řízení. Současně bylo uskutečněno statické posouzení budov
v dolní části náměstí - tak zvaných „Myší díra“ , které
jsou v blízkosti výkopových prací. Doufejme, že práce
budou probíhat tak, aby náměstí bylo uzavřeno na co
nejkratší dobu.

Informace živnostenského úřadu
Od 1. 5. 2004 nabývá účinnosti zákon č. 85/2004 Sb.,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Z tohoto
zákona vyplývá, že evidenci zemědělských podnikatelů
(původně samostatně hospodařících rolníků) bude spravovat Městský úřad Dačice, odbor obecní živnostenský úřad
pro celý správní obvod a to pro fyzické a právnické osoby.
V dalším vydání Město Dačice informuje budeme dále
informovat o těchto skutečnostech.

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

zahájení nového kurzu
v pondělí 17. května v 16:00 h
Informace a zahájení individuálních kurzů každé
pondělí 15:00 – 17:00 h

www.autoskolanosek.cz

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 4/2004. 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:

Patrik Javůrek, Dačice
T ereza Čurdová, Dačice
Vojtěch Bartoň, Dačice
Marek Svoboda, Dačice

manželství: Radek Výleta, Český Rudolec
a Jana Suchanová, Český Rudolec
Imed Ben Youssef Jebali, T unisko
a Leona Merclová, Šlapanice
Petr Zeman, Nová Říše
a Jiřina Přikrylová, Nová Říše
Hamza A. Mohamed Kshatin, Libye
a Silvie Komínková, Hajany
Petr Slabý, Písečné
a Miroslava Voleinová, Dačice
Libor Dokoupil, Brno
a Zdenka Bártová, Dačice
úmrtí:

Jaroslav T eplan, 83 roky, Dačice
Františka Pokorná, 84 roky, Dačice
Jaroslav Hrnčár, 73 roky, Dačice
Vlasta Urbancová, 81 rok, Dačice

Starosta města Rudolf Hájek přivítal za spoluúčinkování dětí z MŠ ul. Červený Vrch dne 20. 3. 2004
tyto nové občánky města: Annu Koukalovou, Jaroslava
Pokorného, Veroniku Novákovou, Kristýnu Prokešovou,
Petra Vlčka, T omáše a T erezu Štibichovy.
Místostarosta Pavel Habr přivítal za spoluúčinkování
dětí z MŠ Za Lávkami dne 10. 4. 2004 tyto nové občánky
města: Adélu Stehlíkovou, Petra Novotného, Renátu
Charvátovou, Gabrielu Mutlovou a T inu Máchovou.

Změna podmínek při trvalém vyřazení
vozidla z registru vozidel
1) S účinností od 1. května 2004 dochází v případě trvalého vyřazení vozidla na vlastní žádost vlastníka vozidla rovněž k povinnosti předložit doklad o likvidaci
vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků (viz § 13 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 56/2001
Sb.). Čestné prohlášení o tom, že vozidlo je mimo
veřejné komunikace atp. již nebude postačovat. Skelet
takto zlikvidovaného (sešrotovaného) vozidla již nelze
nikdy použít jako náhradní díl, protože je to díl, který
zejména podléhá registraci a je hlavním nositelem
VIN. Ostatní díly a součásti takto zlikvidovaného
vozidla lze použít k opravám ostatních vozidel shodného typu.
2) Doklad o likvidaci voz idla ne ní předkládán úřadu
(a ani úřade m ne ní vyž adován) jen při trvalém vyřazení z důvodu zániku vozidla, nebo při nesplnění
povinnosti do stanovené lhůty (v současnosti 14 dnů)
po zániku pojištění odpově dnosti sjednat nové pojištění odpovědnosti, nebo uložit osvědčení o registraci
vozidla a registrační značku příslušnému úřadu do
takzvaného depozita (viz § 13 odst. 1 zákona
č. 56/2001 Sb.). Z vozidla se stává soubor náhradních
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dílů, včetně možnosti použití skeletu vozidla jako náhradního dílu, nebo se vozidlu musí znovu schválit jeho technická způsobilost (viz výše).
3) Poje m „motorové voz idlo a přípojné voz idlo zaniklo“ znamená, že do šrotu není co odevzdat ze dvou
důvodových linií. V prvé linii se jedná o úplné bezezbytkové zničení vozidla nebo jeho objektivně nenapravitelná ztráta (např. vozidlo spadlo do hlubokého
moře z trajektu). V druhé linii se jedná vždy o úplné
rozebrání vozidla na náhradní díly. V tomto případě je
možno použít také skelet, který je hlavním nositelem
VIN, jako náhradní díl.
V obou těchto důvodových liniích může vlastník
vozidla o jeho zániku a důvodech jeho zániku dát
příslušnému úřadu čestné prohlášení (nemá-li například doklad, že vozidlo spadlo do moře), ale musí
počítat s negativními následky v případě, že se vozidlo
nebo jeho vrak někde nalezne; v rozporu s jeho čestným prohlášením.
4) V případě, že vlastník řádně re gistrovaného a provoz ované ho voz idla chce voz idlo provozovat jako historické voz idlo (ve te rána), nesmí jej po 1. 5. 2004
sám na vlastní žádost trvale vyřadit, ale může použít
režimu dočasného vyřazení (tzv. depozita), jinak bude
muset dokladovat likvidaci vozidla a tím pádem by
vozidlo ztratilo technickou způsobilost k provozu a fyzicky by zaniklo.
Jaroslav T ůma,
odbor dopravy a silničního hospodářství

Dačice zvítězily v celostátním kole
soutěže Zlatý erb
V pondělí 29. března 2004 se zúčastnili zástupci
Města Dačic starosta Rudolf Hájek, tajemník Ing. Karel
Macků a webmaster oficiálních stránek města Pavel Kamír slavnostního předávání cen na republikovém finále
soutěže Zlatý erb 2004 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí konané pod záštitou Ministerstva vnitra, Ministerstva informatiky a Asociace krajů
České republiky.
Město Dačice se svými webovými stránkami www.dacice-mesto.cz získalo 1. místo v kategorii nejlepší
webové stránky města. Na druhém místě byl Heřmanův
Městec a na třetím Kladno. Bližší informace je možné
získat na adrese www.zlatyerb.obce.cz.
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M Ě ST O D A Č I C E
VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
Město Dačice na základě usnesení městského zastupitelstva ze dne 8. 6. 1999 a čl. 4 obecně závazné vyhlášky
Města Dačice, č. 3/1999 v platném znění, o poskytnutí
účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy
a modernizaci bytového fondu „Fond rozvoje bydlení
Města Dačice“ vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí
úvěru z „Fondu rozvoje bydlení Města Dačice“ . Lhůta pro
požádání o úvěr z „Fondu rozvoje bydlení Města Dačice“
se stanoví na:
14. kvě tna 2004 do 14:00 hod.
Zájemci musí doručit svoji žádost na podatelnu MěÚ
v Dačicích v daném termínu a v obálce zřetelně označené
„Žádost o úvě r z Fondu roz voje bydle ní Mě sta
Dačice “.
Prostředky fondu se poskytují na tyto účely:
kód úče l, max. lhůta splatnosti úrok
01
02

03

04
05

06

07

Obnova střechy - krytina i konstrukce včetně komínů, max.
lhůta splatnosti 6 roků.
Obnova fasády event. včetně
zateplení obvodového pláště
domu staršího 10 let ode dne
nabytí právní moci kolaudace,
vč. výměny oken a klempířských prvků, max. lhůta splatnosti 5 roků.
Dodatečná izolace proti zemní
vlhkosti domu staršího 10 let
ode dne nabytí právní moci kolaudace, max. lhůta splatnosti 3
roky.
Vybudování WC a koupelny
v bytě, kde dosud nejsou, max.
lhůta splatnosti 3 roky.
Zřízení plynového nebo elektrického topení vč. přípojek ve
stávajícím domě, max lhůta
splatnosti 3 roky.
Zřízení domovní ČOV vč. přípojek ke stávajícímu domu nebo zřízení kanalizační přípojky
do kanalizačního sběrače, max.
lhůta splatnosti 3 roky.
Rozšíření stávajícího bytu přístavbou, nástavbou, event. vestavbou do půdního prostoru,
max. lhůta splatnosti 6 let.

3%

3%

horní
hranice
úvě ru Kč
80 tis.
na jeden
dům
60 tis.
na jeden
byt

4%

40 tis.
na jeden
dům

5%

40 tis.
na jeden
byt

5%

30 tis.
na jeden
byt

3%

25 tis.
na jeden
dům

3%

80 tis.
na jeden
byt
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Přístavba, nástavba, event. ves120 tis.
tavba, kterou vznikne nová by3%
na jeden
tová jednotka, max. lhůta splatbyt
nosti 7 let.
Žadateli o úvěr z „Fondu rozvoje bydlení Města Dačice“
mohou být:
a) fyzické osoby, které jsou vlastníky bytů, bytových a
rodinných domů postavených ve městě Dačice a
v místních částech a které přijmou závazek podle čl. 5
výše uvedené vyhlášky (smlouvu o poskytnutí úvěru)
b) společenství vlastníků jednotek, které vzniklo podle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, žádající o
úvěr na opravu společných částí domu s byty.
Formulář ž ádosti o úvě r z „Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice“ lze vyzvednout na MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, odbor správy majetku města, místnost č. 102 nebo na
www.dacice -me sto.cz .

Činnost odboru územního
a stavebního řízení
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, II. poschodí
Pracovníci
Jiří Baštář, vedoucí odboru
stavebni@dacice-mesto.cz
Ing. Vlastimil Brunner
staveb.referenti@dacice-mesto.cz
Ing. Martin Firla
staveb.referent@dacice-mesto.cz
Ing. arch. Jiří Lojka
uzem.plan@dacice-mesto.cz
Stanislav Pecl
staveb.referenti@dacice-mesto.cz
Věra Procházková
staveb.sekretar@dacice-mesto.cz

Tel. číslo
384 401 232
602 113 586
384 401 242
384 401 231
384 401 231
384 401 242
384 401 232

Jiří Baštář, Ing. Martin Firla, Ing. Vlastimil Brunner, Stanislav Pecl - vydávají stavební povolení, územní
rozhodnutí včetně územního rozhodnutí vodohospodářských a dopravních staveb, povolení k odstranění stavby,
povolení ke změně stavby před dokončením, povolení ve
způsobu užívání stavby, povolení drobných stavebních
úprav a drobných staveb do 16 m 2 , které nepodléhají
stavebnímu povolení. Provádějí kolaudace staveb včetně
jejich předčasného užívání, povolují zkušební provoz
a provádějí jeho vyhodnocení. Povolují umístění reklamních a informačních zařízení. Vydávají rozhodnutí o stavební uzávěře a ochranném pásmu, a rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti vydaných rozhodnutí. Přidělují
čísla popisná a evidenční. Provádějí vyjmutí ze zemědělského půdního fondu do výměry 1 ha mimo lesního pozemku a vodní plochy. Vydávají souhlasy a vyjádření
jako podklad pro vydání vodohospodářských povolení.
Řeší stížnosti občanů ve věci porušování stavebního
zákona, provádějí státní stavební dohled rozestavěných
staveb, vedou přestupková řízení dle stavebního zákona
a ukládají pokuty za přestupky a správní delikty právnických osob. Provádějí evidenci vydaných rozhodnutí,
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sdělují stanoviska k rozdělování a scelování parcel, určují
zastavěné území.
Ing. arch. Jiří Lojka - pořizuje územně plánovací dokumentaci, provádí přípravné práce pro zpracování
územně plánovací dokumentace, zajišťuje zpracování
průzkumů a rozborů, urbanistických studií a územně technických podkladů. Zpracovává návrh zadání územního
plánu obce, jeho projednání a dohodnutí s dotčenými
orgány státní správy. Zajišťuje zpracování konceptu a návrhu včetně jeho projednání s veřejností a dotčenými
orgány státní správy. Zpracovává návrh právního předpisu
o vyhlášení závazné části územního plánu. Zpracovává
registrační listy, pořizuje změny územně plánovací dokumentace, případně rozhoduje o úpravě směrné části
územně plánovací dokumentace.
Věra Procházková - provádí všechny administrativní
práce spojené s činností odboru územního a stavebního
řízení, archivuje všechny složky a vydaná rozhodnutí,
vede archiv a zajišťuje aktualizaci jeho evidence, provádí
pravidelná statistická hlášení, eviduje a provádí hlášení o
dokončení nových staveb, zajišťuje poštovní styk mezi
radnicí a starým zámkem.
V roce 2003 odbor územního a stavebního řízení
vydal 54 územních rozhodnutí, 433 stavebních povolení,
232 kolaudací, 14 změn v užívání stavby, 20 rozhodnutí
o odstranění stavby, 1 zabezpečovací práce a 1 dodatečné
stavební povolení a 187 ohlášení drobných staveb. Na
poplatcích bylo vybráno celkem 208 100,- Kč.

Evakuační zavazadlo
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·
·

zlikvidujte polní plodiny zasažené vodou
zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo
usmrceno povodní
· nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat
3. Informujte se o míste ch humanitární pomoci
a v případě stavu nouz e si vyž áde jte :
· finanční pomoc
· pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické
prostředky apod.
· potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod
· další potřebné prostředky
4. Při obnově studní a z drojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a z abe z pe čte :
· vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody
· chemické ošetření vody ve studni
· laboratorní prověření kvality vody
5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady
škod
· ohlásit pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami
· vyhotovit soupis škod, případně je zdokumentovat
(fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví)
· při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny
· odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po
uzavření šetření
Pokud mož no účastně te se likvidace následků povodní
Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku ohrožení přirozenou povodní značného rozsahu a pro opuštění bytu v důsledku ohrožení života vznikem zvláštní povodně. Jako evakuační zavazadlo
poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo
označte svým jménem a adresou.
Doporuče ný obsah e vakuačního z avaz adla:
základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách,
dobře zabalený chléb a pitná voda vše na dva až tři
dny
· předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
· léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby
· osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
· náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
· přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosnou svítilnu, zápalky, nůž atd.
·

ZÁSADY CHO VÁNÍ PO PO VO DNÍCH
Jak se chovat při návratu !
1. Ne chte si z kontrolovat stav obydlí:
· statickou narušenost
· obyvatelnost bytu, domu
· rozvody energií (plynu, elektrické energie)
· stav kanalizace a rozvodů vody
2. Podle pokynů hygie nika:
· zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou

R
Reeaalliittnníí kkaanncceelláářř
JJaarroossllaavvaa H
Háájjkkoovváá

hledá pro své klienty ke koupi chalupy, pozem ky (pole, louky,
lesy) a rybníky v okresech J. Hradec, T řebíč, Jihlava a Znojmo.
P latby v hotovosti při podpisu kupní sm louvy, kompletní servis
včetně znaleckého posudku, se zárukou, nabídněte.
Kontakt:
T el. fax: 384 420 320, M obil: 777 686 090, 602 486 090,
606 231 721, www.rkceskakanada.cz
Adresa:
380 01 DAČIC E, Dolní Něm čice 97,
Kancelář: Göthova 66, 380 01 Dačice
Provozní doba:
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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Informace
pro státní občany České republiky
o podmínkách hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu na území
České republiky
Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na
území České republiky konat?
Volby do Evropského parlamentu se budou na území
ČR konat ve dnech 11. a 12. června 2004. Dne 11. června
2004 (pátek) se bude hlasovat od 14:00 h do 22:00 h a dne
12. června (sobota) se bude hlasovat od 8:00 h do 14:00 h.
Za jakých podmínek má občan ČR právo volit ve
volbách do Evropského parlamentu na území České
republiky?
Občan ČR má právo volit ve volbách do Evropského
parlamentu na území ČR za předpokladu, že nejpozději
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. Překážkou ve výkonu
volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu (infekční onemocnění) nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu
na území České republiky.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do
Evropského parlamentu je zápis státního občana ČR, který má právo volit, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
T ento seznam vede obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad
městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní
úřad“ ) pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným volebním zákonem. Nejpozději 40 dnů přede
dnem voleb (2. května 2004) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje
ze stálého seznamu voličů. T ímto způsobem je každý
občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR, zapsán automaticky do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Vzhledem k tomu, že volební zákon neumožňuje
dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti, bylo by účelné, aby si voliči, v případě pochybností,
ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném
obecním úřadem pro všechny druhy voleb na území ČR,
nebo nejpozději 30 dnů přede dnem voleb do Evropského
parlamentu (do 12. května) svůj zápis v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu.
Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem
voleb (22. května 2004) zanese voliče, kteří nemají ve
správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale
kteří v jeho obvodu jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni správcem příslušného
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zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde
je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.
O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě,
kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených
zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět.
Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u
tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá
volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do
27. května 2004) obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve
15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle.
TEBO , a.s., Hrade cká 295, Nová Vče lnice

tradiční te xtilní výrobce

Chcete kvalitní výrobky
přímo od výrobce?
Přikrývky z ovčího rouna, akrylové přikrývky
a pře hoz y, pře hoz y na se dací soupravy, froté
prostě radla a další výrobky z a z ajímavé ce ny.

Veškerý sortiment na www.bnh.cz
objednávejte na BNH a. s. Nová Včelnice,
pí. Uhlíková, tel. 384 358 101
Navštivte nově ote vře nou prode jnu
v Nové Vče lnici v are álu firmy,
prode j z aháje n 20. 4. 2004, ote vírací doba
kaž dé úte rý od 14:00 do 17:00 hodin .
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Bezbariérové přístupy ve městě
Žije mezi námi mnoho lidí, kteří se se svým postižením narodili, ale i mnoho těch, kteří onemocněli nebo
prodělali vážný úraz během svého života. Není tomu jinak
ani v našem městě. Pro tělesně postižené spoluobčany je
řešení denních problémů daleko složitější než pro nás
ostatní. Není to jenom problém s cestováním, ale i s vyřizováním záležitostí na úřadech a institucích. Stejně tak
jsou nesnadné i běžné záležitosti, jako je návštěva lékaře,
obchodu či restaurace. Ne vždy jsou u těchto zařízení
vhodné přístupy. Postižení občané se pak musejí v mnoha
případech spoléhat na cizí pomoc.
T ento problém řešil také náš městský úřad při rekonstrukci nové radnice. Imobilní spoluobčané mají možnost využít pojízdné plošiny nebo výtahu. T aké je možno
využít interkomu u hlavního vchodu a požádat pracovníka
informačního centra o pomoc. MěÚ na „starém zámku“ je
taktéž vybaven výtahem. V přízemí je pak umístěna obřadní síň, která má bezbariérový přístup. Rovněž městská
knihovna umožňuje snadný přístup. V novém bytovém
domě na sídlišti Nivy jsou upraveny dva byty pro občany
s pohybovými problémy. Nejen objekty města, ale i objekt České spořitelny, a. s. a Speciálních škol Dačice je
vybaven zvedací plošinou.
Stále však zůstávají v našem městě veřejné budovy
a instituce (obchody, kulturní a zdravotnická zařízení,
pošta), které nejsou pro takto postižené občany dostupné.
V mnoha případech jde o objektivní problémy z důvodů
dodatečného zásahu do stavby, který by byl technicky
a finančně velmi komplikovaný.
Přesto bych se přimlouval za zvážení všech možností,
které by umožnily zpřístupnit co nejvíce veřejných budov
našim pohybově postiženým spoluobčanům. Nemusí to
být jenom drahá zařízení, ale mnohdy by stačil pouhý nájezd, kovové lyžiny, nebo i zvonek pro přivolání pomoci.
Myslím si, že s ohleduplností a pomocí se dá mnohé
zvládnout a tak usnadnit život postiženým spoluobčanům.
Rudolf Hájek, starosta

Nový ředitel
Městského kulturního střediska Dačice
Rada města jmenovala od 1. dubna
2004 ředitelem Městského kulturního
střediska v Dačicích pana Oldřicha
Svobodu, kterého jsme požádali, aby
se nám v krátkosti představil:
Jmenuji se Oldřich Svoboda. Od
svého narození v roce 1958 bydlím
v Dačicích a mám k tomuto městu
vřelý a citově pozitivní vztah. Jsem ženatý, v roce 2002
jsme s manželkou oslavili stříbrnou svatbu. Mám dvě
dnes už dospělé děti – syna Libora a dceru Olgu. Bydlíme
v rodinném domku společně s mými rodiči.
Vyučil jsem se jako elektromontér a pak jsem absolvoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Pracoval jsem jako elektrikář, nějaký čas jsem působil jako
mistr odborného výcviku, sedm let jsem byl zaměst-
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nancem soukromé firmy, ve které jsem zastával funkci
prokuristy. Před nástupem na MěKS jsem byl správcem
budov Základní umělecké školy v Dačicích.
Mým koníčkem je kultura ve všech možných podobách. Jsem členem divadelního spolku T yl, působím jako
muzikant v několika formacích různých žánrů, zpívám
v Dačickém pěveckém sboru, dalo by se říci, že kde se
něco v kultuře děje, tam se se mnou potkáte.
Nabídnuté místo ředitele MěKS jsem přijal v dobré
víře a přesvědčení, že své zkušenosti mohu právě zde
uplatnit, kulturu v Dačicích pozvednout a rozšířit při zachování dosavadních dobrých nápadů a zavedených akcí.
Věřím, že mi pomohou všichni ti, kteří mají kulturu rádi
a nevidí v mém jmenování jen můj osobní prospěch, třeba
svou radou a ochotou zapojit se do kulturního dění v našem městě. Dačice si to zaslouží a mně se v tomto případě
stane práce koníčkem.
S pozdravem Oldřich Svoboda

Cestovní agentura
Prodejna dětského zboží
Oděvy nadměrných velikostí
Adresa: Zlatá ulička
Palackého náměstí 28, Dačice
Telefon:
384 420 798, 723 322 205

MASÁŽE - KLASICKÉ, REFLEXNÍ
LYMFODRENÁŽE
léčba celulitidy, poradenství
Dačice, Slavonice, J. Hradec
Ivan Havel, dipl. zdravotník
tel.:728 850 432, 384 420 559

Musilová a spol. v. o. s., Žirovnice
přijme

řidiče pro nákladní
kamionovou dopravu
Praxe nutná!
tel.: 602 463 223
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Čtení z kronik
Na 33. schůzi rady
města, která se konala 31.
března, vyslechli radní zápisy do pamětních knih za rok
2003 tak, jak je provedli
kronikáři Dačic a místních
částí Bílkov, Borek, Hradišťko, Chlumec a Malý Pěčín.
Vedení kronik je v České republice uzákoněno od roku 1920 velmi stručným zákonem o vedení pamětních
knih obecních, doplněným vládním nařízením z roku
1932. Zde byl upřesněn dozor nad vedením pamětní knihy
ve formě letopisecké komise, určeno, že knihy se musí
vázat a hned v § 1 byl stanoven účel vedení kroniky:
"Účelem pamětní knihy obecní jest zachovati místní dějiny pro poučení budoucích."
Pro kroniky je charakteristická (na rozdíl od encyklopedií, které jsou uspořádaným přehledem věcných hesel)
časová posloupnost jednotlivých hesel od obsahově nejstarších až po ty nejnovější. T o znamená, že jsou zobrazením skutečných historických událostí, aniž by tyto události, jejich souvislosti a příčiny, byly v té době zkoumány
či hodnoceny.
Psát obecní kroniku se vždy pokládalo nejen za úkol,
ale i za velkou čest. Mnohdy se toto poslání dědilo z generace na generaci a nejen obce a města, ale i samotné
kroniky mají svou historii.
Kronika města Dačic byla založena v roce 1922.
Současné zápisy se provádí do jejího 7. svazku, svazky
předcházející jsou uloženy v Městském muzeu a galerii.
Kronika obce Bílkov
Kronikářka místní části Bílkov zaznamenává události
Bílkova do třetího svazku pamětní knihy, ve kterém jsou
zápisy od roku 1999, druhý díl obsahuje záznamy z let
1947 – 1998 a první od svého založení do roku 1946.
V každé kronice jsou mj. uváděna čísla o počtu obyvatel.
V té bílkovské je zaznamenáno, že k 31. 12. 2003 bylo
v Bílkově k trvalému pobytu přihlášeno 410 osob.
Bore k
Pamětní kniha byla založena již v roce 1914. S přestávkami v letech 1980 – 2000, kdy se do ní, bohužel,
nezapisovalo, jsou záznamy prováděny stále do původní,
dnes již devadesátileté knihy. Poslední údaj o obyvatelstvu říká, že v Borku je hlášeno k 31. 12. loňského roku
118 osob.
Hradišťko
Pamětní kniha byla na základě usnesení obecního zastupitelstva založena 1. února 1923 a jejím vedením byl
pověřen místní rolník - pan Marek. Od té doby až do
současnosti toto příjmení měli všichni kronikáři, kteří
kroniku obce vedli. Na konci roku 2003 mělo Hradišťko
74 obyvatel.
Chlume c
Zápisy jsou od roku 1977 prováděny do II. svazku
kroniky. První byl založen začátkem 20. let minulého
století. V Chlumci bylo ke konci roku 2003 hlášeno k trvalému pobytu 130 osob.
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Malý Pě čín
První svazek pamětní knihy byl založen v roce 1922
a obsahuje zápisy do roku 1986. Od roku 1987 se události
zapisují do II. svazku, ve kterém je možné se dočíst, že
k 31. 12. 2003 měl Malý Pěčín 152 obyvatel.

Zápis v Kronice města Dačice
za rok 2003
Zápis obsahuje 51 stran a je rozdělen do 15 kapitol:
1. Shrnutí různých výročí, 2. Významné události roku,
3. Referendum, 4. Městská samospráva, 5. Reforma veřejné správy, 6. Úřady a veřejný život, 7. Firmy, obchod,
služby, doprava, 8. Zemědělství, počasí, 9. Kultura a kulturní instituce, 10. Školství, 11. Zdravotnictví a sociální
služby, 12. Sport, 13. Zájmové organizace, spolky, 14.
Pohyb obyvatel, 15. Závěr.
Z obsáhlého záznamu jsme vybrali kapitolu č. 2 –
Významné události roku, ve které kronikář Města Dačic
PaedDr. Vítězslav Jindra konstatoval, že občané města
v roce 2003 zaznamenali mnohé úspěchy na celostátní
úrovni.
Le de n
ü 1. 1. vstoupila do života reforma veřejné správy
ü úspěšná T říkrálová sbírka
Únor
ü křest knihy Dějiny Dačic
ü v kuželně se hrálo mezistátně ČR – Slovensko juniorů
Bře z e n
ü Dačické kejklování – 3. ročník divadelní přehlídky
Dube n
ü judista Jakub Marek získal stříbro na mistrovství České republiky dorostenců
Kvě te n
ü Gymnázium Dačice získalo 1. místo v republikovém
kole Globe Games
ü odhalení pamětní desky obětem holocaustu
ü vítězství T erezy Hergeselové v ústředním kole ZUŠ
v sólovém a komorním zpěvu, 2. místo Kamily Kružíkové v téže soutěži
ü úspěch DS T yl na národní přehlídce amatérských divadel v T řebíči (postup na Jiráskův Hronov)
Če rve n
ü Fest band – slavnosti orchestrů
ü prezentace publikace Putování zapomenutým krajem
lesů, luk a barev
ü referendum o EU
ü oslavy 50 let Gymnázia Dačice
ü Dětský pěvecký sbor získal 1. místo na celostátní
přehlídce v Rychnově nad Kněžnou
ü starší žáci ZŠ B. Němcové získali 3. místo v republikovém finále ve volejbalu v T řebíči
ü zahájení oslav 110 let muzea
Če rve ne c
ü oslavy 160. výročí výroby kostkového cukru
ü Za dačickou kostku cukru – 6. ročník divadelního
festivalu
ü otevření rekonstruované knihovny – oslavy 110 let
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Srpe n
ü DS T yl se zúčastnil Jiráskova Hronova
ü Dačické barokní dny – 3. ročník
ü žák SOUZ Milan Svoboda zvítězil v republikovém
finále jízdy zručnosti mladých traktoristů
Září
ü dokončení odkanalizování obcí Borek a Bílkov
ü kulturní akce Dny evropského dědictví
ü Jiří Lovětínský se stal mistrem ČR v supermotu
ü oslava 100 let železnice Slavonice – Waidhofen
Říje n
ü rada města odvolala ředitele nemocnice MUDr. Jaroslava Šilhana
ü slavnostní otevření zrekonstruované radnice
Listopad
ü od 1. 11. v čele nemocnice MUDr. Ladislava Fabešová
ü Mistrovství ČR starších žákyň v judu v Dačicích
ü judistka A. Pokorná získala zlato na Mistrovství ČR
mladších žákyň
Prosine c
ü MMaG a Spolek přátel muzea vydaly 2. číslo Dačického vlastivědného sborníku
ü Městská knihovna získala 1. místo v celostátní soutěži
Náš kraj v kategorii nejlepší cizojazyčný katalog mikroregionu za publikaci Putování zapomenutým krajem lesů, luk a barev

Významné dny ČR
Dne 10. února schválil Parlament České republiky zákon č. 101/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 245/2000
Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
Ø doposud platný svátek „8. květen – Den osvobození“
se s účinností od 10. 2. 2004 mění na „8. květen –
Den vítězství“
Ø významnými dny ČR jsou:
27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8. březen Mezinárodní den žen
12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NAT O)
5. květen Květnové povstání českého lidu
27. červen Den památky obětí komunistického režimu
11. listopad Den válečných veteránů

Informace z Dačické pošty
Vážení spoluobčané,
rádi bychom se s Vámi podělili o dění na dačické poště. K historii poštovnictví uvádíme, že naším krajem procházela důležitá poštovní trasa mezi Prahou a Vídní, která
vedla přes Kunžak a Slavonice. Dačice však ležely stranou a výrazněji se zapojují do systému poštovního spojení v devatenáctém století.
V roce 1817 vzniká ve městě sběrna dopisů, jako
první stupeň služeb pošty. V roce 1850 se mění na c. k.
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poštovní úřad a Petr Foit se stává prvním dačickým poštmistrem. Stará pošta měla nejdříve své působiště v domě
s nynější pamětní deskou V. Götha a poté v přízemí radniční věže, kde sloužila veřejnosti až do roku 1950, kdy
byl zahájen provoz v nově postavené budově pošty, kde
sídlíme dodnes.
Průběžně docházelo k řadě změn a současný provoz
nelze s počátky srovnávat. Jestliže dříve rozvážel balíčky
a zásilky vozka s koňmi, nyní všechny tyto služby zajišťujeme pomocí doručovatelů, kteří mají k dispozici výkonná motorová vozidla. Zpracování zásilek na přepážkách je prováděno novou moderní výpočetní technikou,
došlo k úpravám a přestavbám stávajících prostor, k vytváření odpovídajících podmínek pro rozvíjející se provoz
a poskytování nových služeb celé České pošty. Od roku
1993 došlo k rozdělení České pošty a T elecomu na samostatné subjekty, kde pošta hospodaří ze svých dosažených
tržeb.
V současné době kromě klasických poštovních služeb
jako např. zajištění podání i dodání dopisů, balíkových
zásilek, poštovních poukázek včetně bankovních služeb
na úseku Poštovní spořitelny, České pojišťovny, Českomoravské stavební spořitelny, směnárenské činnosti, dále
prodeje poštovních známek, kolků, obálek pohlednic,
poštovního zboží, losů, postfaxové služby apod., zprostředkováváme služby pro další partnery např. SAZKU
v příjmu tiketů sázkové činnosti, prodeje losů, výplaty
výher, dobíjení kreditů mobilních telefonů, T ELECOMU
v obstarávání telegrafní služby, prodeje telefonních karet,
novinové společnosti v obstarávání prodeje a doručení
novin a časopisů, pro Český rozhlas, T elevizi a další
partnery (JČE, Plynárenská, VAK, apod.) zajištění plateb,
pro Českou správu sociálního zabezpečení provádíme evidenci a výplaty důchodových dávek, pro úřad práce výplaty sociálních dávek apod. Z výše uvedených služeb
a činností provádíme další práce dle potřeb a dohod jako
např. zprostředkování a roznášku letákových zásilek, reprografické služby apod.
Česká pošta jako celek je státní podnik. Výhradní
postavení máme u listovních zásilek do 350 gramů, u ostatních činností pracujeme v konkurenčním prostředí.
Státu jako takovému odvádíme daně bez přidělování státních dotací.
Služby na dačické poště poskytujeme v rámci úředních hodin pro veřejnost, t. j. v pondělí – pátek v době od
8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 – 18:00 hodin, v sobotu
v době od 8:00 – 10:00 hodin. Služby zprostředkovávají
motorizovaní doručovatelé při doručovací pochůzce v cca
50 obcích, zde pro zajímavost uvádíme, že přespolní obvod dačické pošty je od Brandlína po Borovou a od Peče
po Velký Pěčín.
Po vstupu do EU dojde k dalším plánovaným změnám
na úseku poskytovaných služeb včetně vyřešení bezbariérového obsloužení vozíčkářů.
V krátkosti jsme Vás tímto chtěli seznámit s působností pošty v Dačicích, přiblížit Vám naše poskytované
služby a ujistit Vás, že se budeme i nadále snažit tyto poskytovat kvalitně k Vaší plné spokojenosti.
Krechler Jaroslav, vedoucí pošty
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Pozvánka dačických dobrovolných
hasičů
Zveme veřejnost na
druhý ročník noční soutěže „O Dačickou kostku
cukru“ .
Konat se bude z 15.
na 16. 5. 2004 ve večerních hodinách v prostoru
Havlíčkova náměstí.
Nástup a slib soutěžících družstev proběhne
v 19:30 h, samotná soutěž po 20. hodině.

Českomoravská myslivecká jednota

AKTUÁLNÍ INFORMACE

b) provádění požárně nebezpečných činností v lesích
spojených s činnostmi, které jsou prováděny při
hospodaření v lese1 ) a využívání přírodního prostředí
k rekreačním účelům v období sucha; z a období sucha 2 ) se pro úče ly tohoto nařízení považuje období
od 1. 4. do 31. 10. kale ndářního roku;
c) mimořádných klimatických podmínek.
Konkrétní stanovení podmínek požární bezpečnosti
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a povinností
fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob je uvedeno v Nařízení kraje č. 1/2002.
Každý občan, který se chce zbavit odpadu jeho spálením, je toto povinen oznámit Územnímu odboru hasičského záchranného sboru v Jindřichově Hradci na tel.
čísle 384 370 011. Vlastník movité nebo nemovité věci
nesmí nad míru obtěžovat sousedy pachem, popílkem,
kouřem, plyny atd. z této činnosti vznikajícími.
1

okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
pořádá dne

8. května 2004 od 8:00 h
na střelnici Dačice - Zahrádecký les

X. ročník
Střelecké soutěže družstev
v brokovém trojboji
o putovní pohár stře le cké se kce v Dačicích

Pálení odpadu ze zahrad
Vážení občané, začíná ta „lepší“ (teplejší) část roku
a pro mnohé je to začátek prací spojených s úpravou okolí domů, chat, chalup a zahrádek, které se probouzejí ze
zimního spánku a je třeba je zvelebovat. Mnozí řeší problém, jak se zbavit shrabané suché trávy, listí a dalších
odpadů. Někteří se rozhodnou pro spalování na hromadách za dozoru, jiní plošným vypalováním porostů. Dovoluji si upozornit na Nařízení kraje č. 1 z roku 2002, ze
kterého vyjímám nejdůležitější informace. T oto „Nařízení“ je též dostupné na internetových stránkách Krajského
úřadu v Českých Budějovicích. (www.kraj-jihocesky.cz),
záložka – předpisy pro práci kraje, podzáložka – nařízení
kraje.
Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů (podnikajících fyzických
osob) k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů.
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro
účely tohoto nařízení rozumí období:
a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků, jejich posklizňové úpravy a skladování; je vymezena zahájením hlavních přípravných prací spojených se sklizní a
ukončena skladováním;
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2

) § 20 a § 32 odst. 1 písm . c) zák. č. 289/1995 S b., o lesích a o
zm ěně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve zn. pozd.
předp., § 1 odst. 2 zák. č. 133/1985 S b., o požární ochraně, ve
zn. pozd. předpisů,
) § 32 odst.2, zák. č. 289/1995 S b., lesní zákon,

Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí

Zveme Vás na
tradiční největší
lidovou slavnost
zlatavého moku na
Moravě
Dominantami
vzniklého
pivního města budou hlavní
tribuna na západní straně Karlova náměstí u radnice, podium
na vý chodní straně náměstí a
mezi nimi umístěné centrální
velkostany a haly jednotlivý ch
pivovarů s ulicí pro promenádu.
Prostory pro konání slavností se v letošním roce rozšiřují také do vý chodní části
Karlova náměstí a připraveno je
další podium s doprovodný m a
kulturním programem.
Kry té prostory s posezením jsou připraveny pro několik tisíc návštěvníků.
V doprovodném kulturním
programu vy stoupí: Leoš Mareš, moderátor Evropy 2, Esa a TV Nova, Petr Martinák, špičkový
imitátor a moderátor TV Nova, zpěvačka Tereza Kerndlová, skupina
Faces se zpěvákem Davidem Kangasem USA, skupina Las Vegas,
Jindra Eliáš, moderátor ČR, Svatý pluk – sbor největších světový ch
hitů pop music, Petr Bende, zpěvák a multiinstrumentalista se svojí
skupinou, Second Hand, rock&roll 50. – 60. let, skupiny Reflexy, Puls,
Light Párty, Ronáta…
Tradiční zábavné atrakce v areálu, ukázky z MS v řezání motorovou pilou, finále miss foto Horácký ch novin, sobotní kouzelná noc
ohňostrojů. Pestrý vý běr uzenářský ch a dalších specialit, pečená selata,
nealko nápoje ZON Třebíč a další druhy občerstvení.
Ochutnat můžete několik desítek druhů piv od našich předních
regionálních a také zahraničních pivovarů: Pilsner Urquell, Gambrinus, Budějovický Budvar, Staropramen, Starobrno, Hostan,
Litovel, Ježek, Pivovar U Fleků a dalších.

Veškeré informace: www.dan-production.cz
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Autogramiáda v Kostelním Vydří

Melodie
Vladimíra Fuky
pátek 28. května 2004
hudba:

TELČSKÁ DECHOVKA
předprodej vstupenek v MěKS

V ne dě li 9. kvě tna od 9:15 do 9:45
hod se v Karmelitánském knihkupectví
v Kostelním Vydří uskuteční autogramiáda, při níž bude Michal Stehlík podepisovat svou novou knihu „KSČ proti
katolické církvi – Dačický okres 1948
– 1960“. Vydavatelem knihy je Lidové
sdružení Dačice. Kniha se prodává
v Karmelitánském knihkupectví v Kostelním Vydří, v Dačicích v Knihkupectví Marečková, v Městském muzeu a
galérii, Městské knihovně a v Infocentru.

První jarní vycházka
Vladimír Fuka
Hudební skladatel, pedagog, aranžér, sbormistr by se příští rok dožil 85
let. Narodil se 25. 5. 1920 v Dačicích.
Jako učitel věnoval mnoho času
úpravám lidových písní, mnohé z nich
sám zapsal – především písně horácké
a do života je uváděl prostřednictvím dětského sboru,
jehož byl zakladatelem a dirigentem.
Psal scénickou hudbu, vynikajícím způsobem aranžoval skladby jiných autorů, ale především skládal písničky,
které jsou stále živé a oblíbené nejen u nás, ale i v sousedních zemích.
Miloval svůj rodný kraj a jemu také věnoval ty nejkrásnější skladby, např. Dačickou a Slavonickou polku, valčíkovou píseň Hospůdka pod Landštejnem, tango Bítovská romance, waltz Vyznání T elči, Rodná hrouda a další.
Spolupracoval s mnoha textaři, s básníkem Františkem
Kožíkem i s telčským občanem Milošem Drdáckým.
T elčská dechovka měla k Vladimíru Fukovi vždy velmi blízko. Už v padesátých letech, kdy „Velký dechový
orchestr ZK ROH Motorpal T elč“ řídil kapelník pan Bohuslav Havel, byla spolupráce s ním velmi plodná a úspěšná. Vladimír Fuka s kapelou nacvičoval estrádní programy, autorské večery a kapelu připravil i na vystoupení
v Českých Budějovicích na výstavě Země živitelka.
Proto také nynější pokračovatelka telčské hudební
tradice „T ELČSKÁ DECHOVKA“ pod vedením pana
Evžena Mašáta navazuje na dřívější spolupráci s Vladimírem Fukou a za obětavé podpory paní Ludmily Fukové
se rozhodla připravit program ze skladatelových nejkrásnějších a nejpopulárnějších písní.
V Dačicích bude uveden v pátek 28. května 2004 v
19:30 h v sále MěKS za přítomnosti Ludmily Fukové. Pro
tento autorský koncert T elčská dechovka připravila „cédéčko“ se čtrnácti skladbami, které také na koncertě zaznějí.
Přijďte zavzpomínat spolu s T elčskou dechovkou na
umělce, skladatele Vysočiny, který svůj vztah k našemu
kraji uměl tak krásně vyjádřit ve svých písních.

V sobotu 3. dubna proběhla první letošní vycházka
Spolku přátel muzea v Dačicích a ZO ČSOP Vysočina.
Krásné jarní počasí doprovázelo asi 25 účastníků na
výletě do Olšan u Staré Říše. Proč právě do Olšan? Za
touto vesnicí se totiž v blízkém lese rozkládá přírodní
rezervace Jechovec - rozsáhlá lokalita bledule jarní.
Skutečnost předčila veškerá očekávání, protože jsme
viděli dvě rozsáhlé plochy bledulí v plném květu. Takže v
dosud poměrně nezelené a spící přírodě byly milióny
bílých květů příjemným pohlazením. Vedoucí vycházky
Mgr. Jaromír Švarc nás seznámil i s nedaleko rostoucími
chráněnými stromy. Příjemnou sobotní vycházku si
můžete zopakovat v sobotu 15. května, kdy nás Mgr.
Švarc provede tentokrát Mutenskou oborou (odjezd je ve
13:30 h z Havlíčkova náměstí). Věřme, že počasí opět
vyjde. Jsme rádi, že jsme navázali dobrou spolupráci se
základní organizací Vysočina Českého svazu ochránců
přírody a že zase o krůček pokročíme v poznávání přírodních krás a zajímavostí Dačicka.
Mgr. Marie Kučerová

Ohlédnutí za
Velikonocemi na
ZŠ v ulici
B. Němcové
Velikonoce, svátky
jara, přivítali žáci
prvního stupně ZŠ
v ulici B. Němcové
ozdobením stromku
vlastnoručně malovanými vajíčky.

Masáže!!!
Sportovní a rekondiční masáže proti bolesti zad, krční
páteře, na celkové uvolnění těla.
diplomovaná z dravotní se stra
Mirka Kantorová,
Göthova 112/I, Dačice
Pracovní doba: pondělí – neděle
Te le fonické obje dnávky: 721 627 741
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Termínová listina atletických závodů na
dačickém stadionu
Kvě te n
9. 5. 1. kolo KPD staršího žactva
12. 5. 5. ročník O štít města – školní
závody
26. 5. 2. kolo KPD mladšího žactva
Če rve n
2. 6. 3. ročník O malý štít města –
školní závody
11. 6. 11. ročník Dačické 14 (BP),
Peráček

9:30 h
9:30 h
9:30 h
9:00 h
16:30 h

Srpe n
27. 8. 5. ročník Dačické hodinovky (BP) 16:30 h
28. 8. 3. kolo KPD mužů a žen
9:30 h
Září
15. 9. 4. ročník Dačického podzimního
9:00 h
pětiboje
POZNÁMKA: termíny školních závodů budou upřesněny.
Zveme příznivce atletiky na krásný dačický stadion.
Vstup zdarma, bufet otevřen.
Za výbor atletického oddílu
Vítězslav Jindra, předseda

Zeměpisná olympiáda na Základní škole
a Gymnáziu v Dačicích
Dne 25. a 27. února na naší
škole proběhla školní kola zeměpisné olympiády. Nejvíce
žáků a studentů se zúčastnilo v
kategorii A (šestá třída a prima).
Nejúspěšnější soutěžící, Josef
Novák z primy a Michal Sedlák
ze 6. B, postoupili do okresního
kola.
V kategorii B (11 žáků sedmých tříd a sekundy) zvítězil Ondřej Nehyba s 51 body, jen o půl bodu méně měl
Martin Hanzal. T omáš Antoňů postoupil do dalšího kola
jako nejúspěšnější zástupce sedmých tříd ze třetího místa
v kategorii B.
V kategorii C soutěžili žáci osmých a devátých tříd a
tercie a kvarty gymnázia. Z celkového počtu dvaceti soutěžících si nejlépe vedla a do okresního kola postoupila
Lucie Cvrčková z kvarty, jen těsně za ní se umístila se 48
body Eliška Leitgebová z tercie, která už bohužel do okresního kola postoupit nemohla. Deváté třídy v okresním
kole zastupoval Václav Doubek.
Kategorie D je určena studentům vyššího gymnázia.
Z celkového počtu deseti účastníků byl nejúspěšnější Jan
Puchnar z kvinty se 42 body před studenty septimy A
Petrem Nehybou (39 bodů) a Jaroslavem Procházkou (36
bodů).
Okresní kolo ve všech kategoriích proběhlo 17. března 2004 v DDM v Jindřichově Hradci. Nejúspěšnější a
zároveň postupující do krajského kola byli Lucie Cvrčková z kvarty v kategorii C, Ondřej Nehyba ze sekundy
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v kategorii B a Jan Puchnar z kvinty v kategorii D. Na
pěkném pátém místě skončili T omáš Antoňů ze sedmé třídy a Josef Novák z primy.
Krajské kolo se konalo před velikonočními prázdninami 7. dubna 2004 v Českých Budějovicích. Už postup
tří studentů do něj byl úspěch a šesté místo Jana Puchnara
a Ondřeje Nehyby tím větší. Všem účastníkům patří poděkování za reprezentaci školy a města.
Mgr. Zdeňka Veverková, ZŠ a G Dačice

Sportovní zpráva
Dne 16. března 2004 se ve sportovní hale v Jindřichově Hradci uskutečnilo okresní finále v halové kopané
kategorie mladších žáků.
Velmi pěkného úspěchu dosáhlo družstvo chlapců ze
ZŠ v ulici B. Němcové v Dačicích, které obsadilo 2. místo
za družstvem VI. ZŠ Jindřichův Hradec a v dalším pořadí
za sebou nechalo hráče ze Suchdolu n. Lužnicí, V. a I. ZŠ
Jindřichův Hradec.
Dačické družstvo tvořili žáci: Jan Pecha, Martin Březina, Marek T očík, Vojtěch Kněžínek – nejlepší hráč
družstva, Vítek Hledík, T omáš Antoňů, Jiří Šindelář, Josef
Novák, David Kabelka a T omáš Halaška.
Všem jmenovaným patří poděkování za reprezentaci
školy a města.
Mgr. Karel Chalupa

Akce domu dětí a mládeže na měsíc
květen
1. 5. Vystoupení mažoretek na Palackého náměstí –
9:45 hod
2. 5. Účast mažoretek na oblastním kole soutěže ve
Valticích
8. a 9. 5. Účast dětí ze zájmových kroužků lodní a
letecký modelář na závodech v J. Hradci a Nové Bystřici
22. 5. Májový turnaj ve stolním tenise – od 9:00 h
v DDM
22. 5. Vystoupení mažoretek ve Studené – 14:00 h
ve sportovním areálu

Březen – měsíc internetu
Naše městská knihovna připravila na letošní Mě síc Internetu pro
občany Dačic a okolí několik nabídek.
Všechny se nesly v duchu
hesel „Do knihovny na Internet –
Po Internetu do knihovny“ , protože za sedm let této
celostátní kampaně si v ní knihovny vydobyly důležité
místo.
V březnu navštívilo knihovnu 1 676 čtenářů a 113
návštěvníků Internetu, 3 450krát hledali čtenáři v online
katalogu knih na internetu. Půjčili si 6 908 knih a perio-
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dik. Možnosti zaregistrovat se na 12 měsíců zdarma
využilo 36 občanů, možnosti seznámit se s nabídkou
personálních agentur na internetu využilo 6 nezaměstnaných.
Děti se seznámily s webovými stránkami určenými
právě pro ně při hledání odpovědí na otázky v soutěži
„Nezamotáme se v pavučině internetu“ . Aby vše nebylo
pouze o této informační džungli měli čtenáři dětského
oddělení v březnu možnost během dvou odpolední vyrobit
si malý velikonoční ubrousek. Dílka vznikala půvabná a
snad ozdobila leckde velikonoční stůl.

Noc s Andersenem
je rovněž celostátní akce, naše knihovna se jí účastnila
poprvé. Nikola Horáková, Evička Čurdová, Vláďa Kupček, Vojta Petrů, T erezka Kadrnožková, Věrka Švecová,
Zdeňka Vavrušková, Veronika Dunková, Daniel Dufek,
Jirka Humplík, Markéta Ernstová, Anička Štěbetáková a
Michael Sedlák s námi v knihovně oslavili 199. výročí
narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena, na jehož
počest je 2. duben slaven jako Mezinárodní den dětské
knihy.
T akže v páteční podvečer, letos to vyšlo přesně
na 2. dubna, se v knihovně
sešly děti - všichni šikovní
čtenáři. Spacáky a karimatky letěly do jednoho
kouta a mezi dětmi zavládlo napjaté očekávání,
co se vlastně bude dít.
A dělo se! Přečetly jsme si Andersenovo Křesadlo, děti se
zapojily do mezinárodního chatování na internetu (akce se
konala ve 264 knihovnách v Čechách a na Moravě, ale
také na Slovensku či v Polsku), ale také třeba v Písečném
u Slavonic.
Pozvání na návštěvu
přijal i pan starosta Hájek, který dětem vyprávěl, co se četlo za jeho
mládí a kde všude byla
v Dačicích knihovna.
Byl náruživým čtenářem
a rozsah přečtených knížek i široké spektrum
autorů děti překvapil. Nejvíce je ale zajímalo, kdy už tu
bude koupaliště.
Po besedě s panem starostou jsme se s dětmi odebrali
do velkého zámeckého sklepa, který nám velice ochotně
ukázal kastelán dr. Bis, za což mu děkujeme. Stálá teplota
a značná vlhkost zde umožňovaly uchovávat ve středověku dlouhé měsíce nejen potraviny, ale také třeba led. Po
návratu se děti posilnily buchtou, kterou obětavě upekla
studentka knihovnické školy v Brně Kristýnka Bínová,
která se dětem věnovala celý večer.
Posilnění bylo potřeba, protože děti čekalo hledání
pokladu a to v nočním zámeckém parku, přičemž po cestě
se vyskytovala různá strašidla. Děti ale byly statečné
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a všechny se vrátily v pořádku do knihovny. Zde zjistily,
že poklad je v lednici a za odměnu ho snědly.
Noc se chýlila k půlnoci a začaly se číst pohádky,
protože před spaním jsou nejsladší. A tehdy se stalo něco,
co mě nesmírně potěšilo. Děti se předháněly, kdo z nich
bude dé le číst! T akže Andersenovy pohádky by děti četly
nejraději až do rána a je pravda, že nejdříve odpadli
dospělí. Ve 3 hodiny ráno konečně všichni usnuli a doufám, že „knihovní“ sny byly příjemné a hezké.
Akci měla v knihovně na starosti Štěpánka Krebsová,
která do její realizace zapojila celou rodinu, za což jí patří
dík. Příští rok bude Noc s Andersenem obzvláště vypečená, protože uplyne 200 let od Andersenova narození.
T akže další dětští čtenáři se mohou těšit na další noc
v knihovně.

Moje kniha - Máte nejoblíbenější knihu
svého života ?
Když člověk trochu přemýšlí, určitě takovou najde.
A nyní má i každý možnost zapojit se do hle dání ne joblíbe ně jší knihy če ské ho národa.
Stačí hlasovat na www.moje kniha.cz , či zajít do naší
knihovny, kde je možné vyplnit anketní lístek, který
odešleme či hlasovat zdarma přes internet v knihovně. Při
jakémkoli způsobu hlasování můžete poslat i vzkaz, proč
je právě tato kniha Vašemu srdci nejbližší.
Nejoblíbenější knihu lze vybírat podle nejrůznějších
hledisek a každý musí rozhodnout, které je pro něj nejdůležitější. Může to být například: „kniha, která mě nejvíce
ovlivnila", „kniha, ke které se často vracím", „kniha,
kterou bych doporučil/a dobrým přátelům", „kniha, která
změnila můj život", „kniha, na kterou nemohu zapomenout", „kniha, která mne uvedla do jiného světa", „kniha,
kterou bych si s sebou vzal/a jako jedinou na pustý
ostrov" apod. Zkuste přemýšlet o nejoblíbenější knize
svého života a odevzdejte pro ni svůj hlas.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Sejdeme se v knihovně
srdečně zveme všechny, kdož se zajímají o krajinu
a přírodu Dačic a okolí na přednášku

KRAJINNÝ RÁZ DAČICKA,
která se uskuteční ve stře du 12. kvě tna v 17:00 h
v budově městské knihovny v Pantočkově ulici.
Přednášet bude Ing. Jiří Mülle r
vedoucího odboru životního prostředí, lesnictví
a zemědělství na městském úřadě v Dačicích
V gale rii na schode ch bude své fotografie z přírody
našeho regionu vystavovat TO MÁŠ PRO CHÁZKA
z Dačic. Výstava potrvá do konce června.
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O nejhezčí písmenko aneb soutěžení
v dačickém muzeu
V neděli 28. března při slavnostní vernisáži jarní
výstavy byly zároveň vyhlášeny výsledky soutěže, kterou
Městské muzeum a galerie Dačice vyhlásilo při příležitosti předchozí výstavy rukopisů „V knihách zapsáno“.
Soutěž pro děti a mládež „O ne jhe z čí písme nko –
iniciálu“ se skutečně setkala s velkým ohlasem.
Porota neměla lehký úkol, hodnotila celkem 383 prací
žáků a studentů dačických škol. Mladší děti doplňovaly
předtištěné písmeno, starší žáci a studenti navrhovali
vybrané písmeno sami. V jednotlivých věkových kategoriích neurčila porota absolutní vítěze, ale v každé kategorii
vybrala 7 – 12 nejlepších písmen.
Soutěžící získali odměny v podobě knih. Z vybraných
prací vznikla výstavka, která byla ve výstavní chodbě
muzea do 25. dubna a poté bude umístěna i na dačických
základních školách. Městské muzeum a galerie Dačice
děkuje všem žákům a studentům za účast v soutěži a za
podporu učitelů !!!
Ne júspě šně jší soutě ž ící:
Kategorie 7 - 9 let: Dáša Břečková, Jan Dušek, Pavla
Krčmáriková, Kateřina Kučerová, Daniel Novák, Vendula
Pokorná, Rebeka Starková, Jan Štěbeták, Filip Švarc,
Kristína Vitoušová.
Kategorie 10 – 13 let: Julie Boudová, Jaroslav Březina, Veronika Galíková, Standa Holoubek, Alena Jelínková, Robert Kalina, Zuzana Lešková, Martin Linhart,
Veronika Myšková, Jana Némethová, Daniel Uher, Aneta
Vybíralová.
Kategorie 14 - 17 let: Jana Brtníková, Vojtěch Cvrček, Nela Dörrerová, Miloš Kadlec, Alice Kühnelová,
V. Lamešová, Lukáš Říha.

Zvířata na dosah
Netradiční názornou poznávací výstavu připravilo Městské
muzeum a galerie v Dačicích
spolu se členy mysliveckých
sdružení na Dačicku a s Okresním mysliveckým svazem v Jindřichově Hradci.
Výstava přiblíží práci mysliveckých sdružení působících na Dačicku, doloží jejich
práci v oblasti chovu a ochrany zvěře, neboť myslivost
zdaleka neobnáší pouze samotný lov.
Zároveň pomocí názorných ukázek (vycpanin a obrázků) přiblíží zvěř a ptáky žijící v lese, na louce či na poli a
u vody. Především druhy, se kterými se můžeme setkat
v naší oblasti. Ke každému je připravena stručná charakteristika. Chybět nebudou ani ukázky stop jednotlivých
druhů zvířat, vábničky na zvěř a další pomůcky, které
myslivci při své práci používají.
Slavnostní z aháje ní probě hne v sobotu 1. května
2004 v 16 hodin odpole dne . Výstava bude otevřena do
23. kvě tna de nně kromě pondě lí 9 - 12, 13 - 16 hod.
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Spolek přátel muzea v Dačicích
připravuje na květen
Sobota 15. kvě tna 2004
Vycház ka do Mute nské obory - s květenou a ostatní vegetací této přírodní lokality nás seznámí Mgr. Jaromír
Švarc; odjezd autobusem z Havlíčkova náměstí ve 13:30
hod na Janov a odtud pěšky - sportovní obuv; návrat
z Janova opět autobusem. Pořádá Spolek přátel muzea
v Dačicích a ZO ČSOP Vysočina.
Sobota 5. če rvna 2004
Vlastivě dný výle t: Tře bíč – památky zapsané do seznamu UNESCO - prohlídka židovského města, židovského
hřbitova, baziliky, dle zájmu i muzea. Odjezd autobusem
ve 13 hodin z Havlíčkova náměstí, návrat kolem 18. hod.
Přihlášky na telefonním čísle 384 422 493 nebo e-mail:
muzeum.dacice@seznam.cz.
Mgr. Marie Kučerová

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
Poznávací zájezdy:
5. – 9. 5.
6. - 9. 5.
3. – 6. 6.

Paříž klasická, Fontainebleau, Versailles
Na skok do Paříže
Chorvatsko – Vodice, Primošten, Čiovo,
Trogir – vý hodná cena

Jednodenní zájezdy:
14. 5. Polský Těšín
(uskuteční se při počtu min. 35 zájemců)
8. 5. Vídeň
15. 5. Údolím řeky Dyje v Rakousku

3 990 Kč
2 990 Kč
2 500 Kč

390 Kč
390 Kč
450 Kč

Zájezdy za kulturou: cena zahrnuje vstupenku + dopravu
15. 5.
15. 5.
27. 5.
28. 5.
30. 5.
7. 6.

Galileo – muzikál, divadlo Kalich
Bídníci – muzikál, divadlo Goja Music
Hall
Jakub Smolík – koncert Č. Budějovice
Bídníci – muzikál, divadlo Goja Music
Hall
Zpívání v dešti – muzikál, Hudební
divadlo Karlín
Kabát – Turné 2004 – Dole v dole
stadion Jihočeské univerzity České
Budějovice

Výstavy:
20. 5. a Hobby 2004 – České B udějovice
23. 5.
22. 5. VIVA NATURA 2004 – m yslivost,
rybářství, včelařství, Lysá n. Labem

680 Kč
630 Kč

780 Kč
610 Kč
520 Kč
450 Kč
350 Kč
(bez dopravy )

130 Kč
300 Kč

Jihočeské divadlo Český Krumlov – otáčivé hlediště:
13. 6. Ženy Jindřicha VIII.
630 Kč
11. 7. Tři mušketýři
590 Kč
Rádi Vám nabídneme katalog na rok 2004 a podáme bližší
inf ormace přímo v naší CK
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Informace z Infocentra
V minulých číslech zpravodaje jsme přinesli základní informace o dílčích projektech
v rámci Jižních Čech pohádkových.
Projekt samozřejmě myslí i
na dospělé vandrovníky. Těm je
určená Výle tní karta Če ch a
Šumavy, na které jsou formou
mapy představeny všechny cíle
a objekty, které jsou do projektu Jižních Čech pohádkových
zapojeny.
Výletní karta opravňuje jednu dospělou osobu ke vstupu do
uvedených objektů za cenu dětského vstupného. Kdo navštíví
minimálně 6 z těchto památek
a získá potvrzení o návštěvě,
může se zúčastnit slosování o
ceny při „Otevření hlavní turistické sezóny" 7. května 2005
na náměstí Přemysla Otakara II.
v Českých Budějovicích. Karta
je k dostání v každém Infocentru za 10 Kč.
Vandrování s Jihočeským
pohádkovým pasem je novinkou letošní sezóny. Majitel pasu
při svých výletech a cestách
získává razítka, která představují pomyslná víza.
Vízum pohádkové lze dostat v informačních centrech neboli pohádkových kancelářích,
vízum kulturní obdržíte při návštěvě kulturních a památkových objektů a vízum pohostinné udělují hotely, restaurace či
penziony. Po získání šesti razítek z každé kategorie stačí vyplnit a odevzdat slosovatelný kupón. Hraje se o horské kolo „Anlen“ .
Specialitou tohoto projektu je poskytování slev na
zboží či služby, na které má po jeho předložení držitel
Jihočeského pohádkového pasu nárok a se kterými bude
seznámen vždy formou vývěsek všude tam, kde jsou do
této akce zapojeni.
Vandrovní knížku, výletní kartu, Jihočeský pohádkový pas, suvenýry z Jižních Čech pohádkových jako
například pexeso, pohlednice, školní desky s kaprem Jakubem nebo knihy pohádkových vyprávění kapra Jakuba,
dále mapy, turistické známky, pohlednice, upomínkové
předměty a regionální literaturu získáte v Infocentru na
Palackého náměstí č. p. 1.
Dále u nás najdete kopírovací služby, možnost odeslat
fax a přístup na internet.
Naďa Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
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Pozor!
Nejaktuálnější zpráva pro
starostky, starosty a
všechny podnikatele!

Už Vás navštívila firma
Aspida® s. r. o. z Brna?
Pokud ano, můžete být
spokojeni, pokud ne, buďte
připraveni!
Ø V nejbližších dnech Vás navštíví manageři firmy
Aspida® s. r. o., kteří zpracovávají jedinečnou publikaci celého Jihočeského kraje „Cestujeme po Moravě
a Čechách“ , kde nesmíte chybět.
Ø Čtenáři od nás očekávají podrobné informace a zajímavosti o vašem malebném kraji, který každého okouzlí krásou lesů a rybníků. Ovšem bez vaší spolupráce
není možné tuto publikaci vydat.
Ø T ato publikace obsahuje mapu cyklotras, památek,
typy na výlety, informace o historii a zajímavostech
měst a obcí tohoto kraje. T akové zpracování poskytuje
firmám prostor pro krátké sdělení o historii svojí firmy
a čtenáři ucelenější informace o jejich činnosti, také
možnostech rekreace, zábavy, sportu, kultury a poskytovaných službách v daných oblastech.
Ø Starší vydání publikace je možné získat na informačních centrech, městských a obecních úřadech.
Nové – aktualizované vydání se opět představí na
BVV na Regiontour v lednu 2005, kde budeme účastni
již pátým rokem. Zájemci o inzerci nás mohou
kontaktovat: Aspida s. r. o., Černovická 13, 617 00
Brno, tel./fax: 545 221 137, 608 770 882 nebo
www.aspida.cz, aspida@aspida.cz
Ø „Aspida je vždy s Vámi a pro Vás!“

NENSY
Kamila Nováková
Výroba a prodej ručně
malovaného skla,
porcelánu a keramiky.
Malování na zakázku i na
dodaný materiál.
Privat:
Soukenická 34/II
380 01 Dačice
tel., fax: +420 384 422 288
e-mail: nensy@seznam.cz

Ateliér:
Obchodní centrum
Antonínská 15/II
380 01 Dačice
tel.: +420 737 274 768

Nabízím přivýdělek řidiči s automobilem.
Komunikativnost a dobré vystupování podmínkou.

MMa G

MěKS

Fi l m.
k l ub

KI N O

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

KULTURA

4/2004

strana 16

30. 4. v 17:00 h a 1. 5., 2. 5. v 19:30 h
7. 5., 8. 5., 9. 5. v 19:30 h
14. 5., 15. 5., 16. 5. v 19:30 h
MAZANÝ FILIP
NESNESITELNÁ KRUTO ST
MISTŘI
Český film - parodie
Film USA s titulky
Český film – komedie
Vstupné 60 Kč
Vstupné 50 Kč
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Mládeži do 12 let nevhodný
Mládeži do 12 let nevhodný
21. 5., 22. 5., 23. 5. v 19:00
28. 5., 29. 5., 30. 5. v 19:30 h
PÁN PRSTENU: Návrat krále
DRUHÁ STRANA PO STELE
Film USA, Nový Zéland s titulky
Španělský film s titulky
Vstupné 65 Kč na místenky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Mládeži do 12 let nevhodný
Čtvrtek 13. 5. v 19:30 h
PO RNO GRAFICKÝ VZTAH
Je možné milovat bez lásky?
Belgie, Francie 1999, režie: Frédéric Fonteyne
20. 5. v 19:00 h
Walde mar Matuška s O lgou Blechovou
a skupina KTO
Hlavní sál MěKS

Čtvrtek 27. 5. v 19:30 h
STVO ŘENI PRO LÁSKU
Láska mezi slovy a mlčením, smutek mezi deštěm a slzami.
Hongkong, Francie 2000, režie: Wong Kar-Wai

22. 5. ve 21:00 h
Tane ční z ábava
Hlavní sál MěKS

28. 5. v 19:00 h
Písně Vladimíra Fuky
dechový koncert T elčské kapely
Hlavní sál MěKS

„Zvířata na dosah“
názorná poznávací výstava připravená se členy
„Fotbal to je hra…“
výstava
k
70.
výročí
založení fotbalového klubu v Dačicích,
mysliveckých sdružení na Dačicku;
výstavní
chodba
muzea, od 1. května
Slavnostní z aháje ní v sobotu 1. května 2004 v 16:00 h.
Do 23. 5. 2004 denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16 h.
De n ote vře ných dve ří – 16. kvě tna 2004
U příležitosti Mezinárodního dne muzeí volný vstup do expozic a na výstavy Městského muzea a galerie v Dačicích.
Otevřeno 9 - 12, 13 - 16 hod.

