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Vážení spoluobčané,
o změně ve vedení našeho města bylo mnoho napsáno i řečeno. A to jak
v různých mediích, tak i z různého úhlu
pohledu. Každá taková změna má svůj
počátek ve výsledku voleb, kde voliči
rozhodují o svých zástupcích v zastupitelstvu města. Zvolit pak vedení města je někdy velmi těžké, ať už z osobních nebo politických důvodů členů zastupitelstva. Teprve čas ukáže, zda je vedení schopno spolupracovat nebo ne. Pokud ne, má zastupitelstvo pravomoc
odvolat stávající a demokratickým hlasováním ustanovit
vedení nové. Toto se stalo i u nás.
Dovolte tedy, abych Vás seznámil se složením nové
rady města Dačic:
starosta
místostarosta
radní

Rudolf Hájek
Pavel Habr
Pavel Antonů
PhDr. Jana Bisová
MUDr. Richard Stoupenec
Otakar Tesař
MUDr. Jiří Tomandl

Zdarma do každé rodiny
Březen 2004

ODS
ODS
ODS
SN
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

Členové rady se budou k řešení záležitostí našeho
města pravidelně scházet jedenkrát za 14 dní (středa). Nejdůležitější informace o jednání rady najdou občané ve
zpravodaji „Město Dačice informuje“ nebo na oficiálních
internetových stránkách města - www.dacice-mesto.cz,
které získaly v letošním roce první cenu za nejlepší
„www“ stránky v Jihočeském kraji.
Pro letošní rok jsou před námi nejen investiční, ale
i další úkoly, které musíme řešit ve shodě s občany a ve
prospěch města. Největším úkolem je řešení budoucnosti
Nemocnice Dačice tak, aby byla zabezpečena kvalitní lékařská péče pro Dačicko.
Dostupnost informací pro každého je základní předpoklad naší spolupráce se všemi občany našeho města.
Když scházejí informace, nastupují dohady a polopravdy,
a to je vždy zavádějící. Proto bych Vás chtěl na závěr
ubezpečit, že „Dačická radnice“ je otevřena všem občanům.
Rudolf Hájek, starosta
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se sejde na svém 10. zasedání ve středu 7. 4. 2004
v 18:00 h v sále MěKS.

·

RADA MĚSTA

·

· diskutovala s MUDr. Vladimírem Pavelkou, náměstkem hejtmana, který řídí oblast zdravotnictví a sociálních věcí o problémech dačické nemocnice

vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu v Domě s pečovatelskou službou s manžely Linhartovými na dobu neurčitou od 1. 4. 2004
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu v Domě s pečovatelskou službou s F. Suchým
na dobu určitou od 1. 4. 2004 do 31. 3. 2005
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu v Domě s pečovatelskou službou s M. Šimánkovou na dobu neurčitou od 1. 4. 2004
schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Hron, s. r.
o. Dačice na opravu zdravotní instalace a elektrické
instalace v bytech v domě č. p. 304/I v Bratrské ulici
za Kč 632.292,-- a v bytech v domě č. p. 190/V
v ulici Komenského za Kč 408.796,-schválila uzavření smlouvy o dílo se Stavcentem
J. Hradec na výměnu oken na jižní straně budovy ZŠ
v ulici Komenského za Kč 357.530,-schválila uzavření smlouvy s F. Krejčím na provozování úklidové služby v budovách MěÚ za 361.872,-Kč ročně za účelem dosažení úspor v nákladech na
úklid
schválila pronájem nebytových prostor pod jevištěm
v suterénu divadla v přírodě V. Kolomazníkovi pro
zřízení a provozování leteckého minimuzea na dobu
určitou od 1. 4. 2004 do 31. 3. 2014 za vzájemně
dohodnuté smluvní nájemné ve výši Kč 1,--/rok
s tím, že veškeré opravy a stavební úpravy těchto
prostor včetně spotřeby el. energie a vody zajistí
a uhradí nájemce na vlastní náklady
schválila poskytnutí mimořádné sociální výpomoci
z prostředků města ve výši Kč 7.000,-- M. Pelantové
na nákup uhlí
schválila poskytnutí příspěvku Kč 2.000,-- pro Centrum zdravotně postižených se sídlem v J. Hradci
vzala na vědomí stížnost Centropenu, PKD a občanů
na špatný stav komunikace Tř. 9. května a postoupila
ji vlastníku komunikace Krajskému úřadu
pověřila místostarostu Pavla Habra a členy rady
PhDr. Janu Bisovou a Otakara Tesaře k nošení závěsného odznaku při slavnostních obřadech
pověřila tajemníka Ing. Karla Macků k nošení závěsného odznaku při příležitostech předávání udělovací
listiny o státním občanství
vyhověla žádosti Otakara Tesaře o uvolnění z funkce
ředitele MěKS k 31. 3. 2004 a s účinností od 1. 4.
2004 do této funkce jmenovala Oldřicha Svobodu
schválila rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových zón na
rok 2004 ve výši Kč 400.000,-- takto: na odvlhčení
farního kostela sv. Vavřince v majetku Církve
římskokatolické Kč 200.000,--, na obnovu střešního
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pláště domu č. p. 55/I v majetku P. Lovětínského, E.
Lovětínské a E. Novákové Kč 200.000,schválila uzavření smlouvy o pronájmu bytu i nebytových prostor v č. p. 89 v Bílkově L. Kořínkovi
s tím, že nebytové prostory k provozování svojí živnosti si pronajímatel upraví na vlastní náklady

Dvě otázky pro zastupitele
Odpovídá radní PhDr. Jana Bisová
Co je podle Vás největší předností
Dačic?
Nebudu se lišit v názoru, že předností Dačic je poloha v krásné zdravé krajině s různorodou faunou a flórou a historickými památkami v okolí, které přitahují domácí i zahraniční návštěvníky. Jsem hrdá na
dačický zámek a park, které se nám v posledních 13 letech
podařilo změnit k lepšímu. Těší mne, že prosperující moderní podniky a soukromé živnosti poskytují pracovní
příležitosti, z čehož vyplývá relativně nižší nezaměstnanost, nižší kriminalita a slušná kupní síla obyvatelstva.
Město nabízí dostupnou státní správu, zdravotní péči,
možnosti vzdělání, je zde i bohatá nabídka obchodů a služeb. Možnosti sportovního a kulturního vyžití jsou nejen
v institucích zřizovaných městem, ale také v mnoha spolcích a občanských sdruženích městem podporovaných,
kde se každý může ve svém volném čase realizovat a přispět k obohacení života svých spoluobčanů.
Určitá neanonymita a větší průhlednost života na malém městě přispívá, a o tom jsem přesvědčena, k lepším
vztahům mezi lidmi, kteří jsou více vzájemně závislí na
výsledku své práce. Mám také pocit, že mohou více ovlivnit chod věcí, na kterých jim záleží.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte
řešení?
Velká vzdálenost od větších center, ať směrem do
Čech nebo na Moravu, nutí město více spoléhat v mnohém samo na sebe. Dva největší všeobecně známé problémy ale samo zvládnout nemůže: dopravu a zdravotnictví.
Středověké centrum postavené na členitém terénu trpí
těžkou dopravou, chodci jsou obtěžováni hlukem a prachem. Obchvat je však záležitost krajských investic, a tam
je tedy třeba u příslušných orgánů „lobovat“ a hledat pro
tento tíživý problém Dačic porozumění.
Řešení optimalizace zdravotnických služeb by mělo
ležet v rukách pracovní skupiny, složené ze zástupců
všech zainteresovaných stran. Vytvoření koncepce nemocnice, jednání s krajem a obcemi ve spádové oblasti by mělo pomoci městu od stále zvyšujícího se ekonomického
zatížení.
Přála bych si do budoucna, aby město bylo spolehlivějším partnerem ve vztahu ke státní správě a firmám, aby
stálo za svým názorem. Zaráží mne občas zvláštní rozpor
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mezi zdravým patriotismem občanů hrdých na své město,
a postojem „ jsme příliš malí, to není nic pro nás, to si
nemůžeme dovolit“. S majetkem, který město má, s kvalifikovanými pracovníky Městského úřadu, i díky hospodaření radnice v posledních letech, si město může dovolit
hodně, jen se musí zbavit pocitu provinčnosti a opuštěnosti.
V nedávno vydaných Dějinách Dačic se můžeme dočíst, že město muselo ve své historii řešit společenské
a ekonomické problémy daleko hlubší, než dnes, a vždy
z nich vyšlo se ctí. Věřím, že možnost studovat, cestovat
a porovnávat, schopnost a ochota na sobě pracovat, být
přístupnější jiným názorům a vlivům zhodnotí potenciál,
který v sobě město a jeho obyvatelé mají.

Aktuality
· Výherci soutěže z internetových stránek města za měsíc únor jsou: Viktor Piler, Brno, Radek Pelikán, Pardubice, Pavlína Marková, Hradištko. Správná odpověď
zněla: Hardův.
· Regionální banka Waldviertler Sparkasse von 1842
pokračuje v rekonstrukci domu č. p. 31/I na Palackého
náměstí. Stavební práce na nové pobočce provede
firma Hochtief – VSB a. s. Nový bankovní dům uvítá
své klienty závěrem tohoto roku.
· Městská policie upozorňuje majitele psů, kteří neuklízí
psí exkrementy a znečišťují tak veřejná prostranství, že
jim může být udělena bloková pokuta do výše
1 000 Kč. Zájemci si mohou sáčky na uklízení psích
exkrementů vyzvednout na finanční odboru Městského
úřadu v Dačicích, starý zámek, II. patro, č. dveří 222,
sl. M. Havlíková.
· V anketě uveřejněné na internetových stránkách města
www.dacice-mesto.cz na téma „Co je pro Vás nejlepším zdrojem informací o dění ve městě“ odpovědělo ze 109 hlasů: vývěsky – 7,34 %, bulletin –
53,21 %, web – 39,45%.

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Zpráva o majetku města
Rozpočet města Dačice na rok 2004
Výběrové řízení na poskytnutí úvěru z Fondu
rozvoje bydlení města Dačic
Vladimír Pavelka k dačické Nemocnici
Finanční příspěvky z důvodu památkové
ochrany staveb
Vítání ptačího zpěvu
Nová kniha PhDr. Michala Stehlíka
Dačický kapr Jakub
Přehlídka Filmového klubu
Uzávěrka příštího čísla: 15. duben 2004
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Společenská kronika

narození:

Natálie Landová, Dačice
Tereza Urbancová, Bílkov
Sarah Tomancová, Dačice

manželství: Jiří Štveráček, Chlum
a Michaela Nekulová, Dačice
Petr Leitgeb, Báňovice
a Iva Schieferová, Staré Hobzí
Miroslav Kalvas, Horní Stropnice
a Zuzana Nyplová, Mutná
Martin Smetana, Heřmaneč
a Romana Šilhánová, Lhotka
Pavel Novák, Praha
a Blanka Kopfsteinová, Praha
úmrtí:
Marie Kudrnová, 91 rok, Dačice
JUDr. Oldřich Svoboda, 77 let, Dačice
Zdeněk Rehart, 69 let, Dačice
Jaroslav Kolář, 92 roky, Dačice
Jaroslav Čurda, 81 rok, Chlumec
Božena Marková, 79 let, Dačice

Týden bydlení s Českou spořitelnou
Dne 15. března 2004
zahájil starosta Rudolf Hájek akci Týden bydlení,
kterou organizuje Česká
spořitelna společně s městem Dačice.
Tato akce má za cíl informovat veřejnost o možnostech bytové výstavby
v Dačicích a dalších obcích v regionu. Česká spořitelna poskytuje informace o možnostech čerpání hypotéčních úvěrů.

Krajířova ulice a Třída 9. května
Stav silnice v Krajířově ulici a na Třídě 9. května rozčiluje jak řidiče, kteří musí kličkovat mezi stále se
zvětšujícími výtluky, tak chodce, které ohrožuje rozstřikující se voda od kol projíždějících vozidel. Majitelé domů
podél této komunikace oprávněně poukazují na poškozování svých nemovitostí. Protože silnice 406/II není v majetku města, ale Jihočeského kraje, projednává vedení
města s čelními představiteli kraje možnost spolupráce při
rekonstrukci této ulice. Již v loňském roce jsme upozorňovali na havarijní stav živičného krytu a žádali zásadnější opravu.
V roce 2003 provedla Správa a údržba silnic JČK
v okolí Dačic obnovu povrchu silnic v úseku Dačice –
Markvarec, Slavonice – Staré Město pod Landštejnem
a začala s opravou povrchu silnice Dačice – Slavonice,
která by měla být dokončena v letošním roce. Průtah Dačicemi směrem na Telč se vzhledem k tomu, že se jedná
o investiční akci, do plánu prací JČK v loňském roce zařadit nepodařilo.
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Letošní zima se svými silnými teplotními výkyvy
dovedla povrch vozovky do stavu, kdy ani snaha SÚS
zajistit sjízdnost tohoto úseku technologiemi použitelnými
v zimním období nevedla ke zlepšení hrůzného stavu.
Město požádalo dopisem pana starosty Jihočeský kraj
o řešení vzniklé situace. Při osobním jednání s Ing. arch.
Schinkem, radním JČK, který má na starosti dopravu
a vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství
JČK Ing. Klásou jsme byli ujištěni, že úsek silnice 406/II
v Krajířově ulici a v ulici Tř. 9. května bude zařazen do
prioritních investičních akcí JČK s tím, že projektové
a přípravné práce budou prováděny v roce 2005 a poté
bude následovat realizace.
Počátkem dubna letošního roku nás má navštívit ředitel SÚS JČK, který má navrhnout a objasnit způsob opravy stávajícího povrchu. Zároveň jsme při tomto jednání
předali představitelům kraje žádosti a stížnosti Centropenu a. s., PKD s. r. o. Dačice a občanů Dačic, týkající se
stavu této silnice. Oprava ulice Krajířova a Třídy 9. května se ovšem netýká pouze Jihočeského kraje. Město Dačice musí současně provést rekonstrukci přilehlých chodníků, kanalizačního a vodovodního řadu, jejichž projektovou dokumentaci již připravujeme.
Třída 9. května je bránou do našeho města. Mohu Vás
ujistit, že zájmem Města Dačice je současný stav této
silnice ve spolupráci s Jihočeským krajem a SÚS JČK
v co nejkratším čase vyřešit ve prospěch všech občanů
i návštěvníků města.
Pavel Habr, místostarosta

SETO, spol. s r.o.

www.seto.cz

Hradecká 17/IV
380 01 Dačice
tel/fax: 384 420 227
email: seto@seto.cz

PŘIJME
ELEKTROMONTÉRA
- kvalifikace vyhláška číslo 50, § 7 a vyšší
- řidičský průkaz skupiny B
- požadovaná praxe min. 3 roky

Případné dotazy na telefonním čísle:
602 723 814
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Zpráva o výši majetku města Dačic
a jeho struktuře
K 31. 12. 2003 byla provedena inventarizace majetku
města ve všech organizacích zřízených Městem Dačice
a na městském úřadě na základě "Pokynu starosty města"
vydaného dne 19. 11. 2003.
Předmětem inventarizace byl veškerý majetek a závazky v majetku města vedené v účetnictví i v operativní
evidenci.
Zprávu o provedené inventarizaci projednala na své
schůzi dne 18. 2. 2004 rada města a schválila ji. Součástí
zprávy jsou údaje o majetku města k 31. 12. 2003. Jaký
majetek město vlastní?
Nemovitosti:
položka
pozemky včetně trvalých porostů
budovy
stavby
nemovitosti celkem

hodnota v Kč
121 577 037,73
297 152 801,65
188 937 916,27
607 667 755,65

Pozemky - přírůstky pozemků v r. 2003 byly nákupem za 479 560,00 Kč, směnou jsme získali pozemky
v hodnotě 66 355,00 Kč a převodem dle zákona
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR
do vlastnictví obcí byly převedeny na město Dačice a byly
v průběhu roku zapisovány na listu vlastnictví č. 10001
pozemky v celkové hodnotě 959 990,40 Kč. Přírůstek ze
změny kultur činí 691 347,21 Kč. Úbytky majetků představovaly prodané pozemky, jejichž účetní hodnota byla
271 867,76 Kč.
Budovy - přírůstky celkem za rok 2003 činily Kč
20 207 246,10 a úbytky Kč 2 073 804,00. Prostřednictvím
investic jsme zhodnotili majetek o 20 091 246,10 Kč. Jednalo se o rekonstrukci budovy čp. 151/I ul. Neulingerova
v celkové částce 8 832 119,80 Kč, rekonstrukci knihovny
čp. 89/IV v celkové částce 2 295 967,40 Kč, rekonstrukci
budovy čp. 62/I na Palackého nám. v celkové částce
321 934,50 Kč, rekonstrukci budovy čp. 1/I na Palackého
nám. v celkové částce 8 444 704,40 Kč, rekonstrukci WC
v budově MěKS čp. 4 - 5/I v celkové částce 152 000,00
Kč a zhodnocení lokální počítačové sítě v budově knihovny čp. 89/IV v celkové částce 44 520,00 Kč. Další
přírůstek představoval nákup skladu ve dvoře MěKS čp.
4/I v celkové částce 116 000,00 Kč.
Úbytky majetku představuje demolice čekárny ve
Velkém Pěčíně, demolice domů čp. 36/IV, 39/IV, 38/IV
a stodoly v ul. Hradecká, dále prodej klubovny mládeže
v Hradištku, hlavního skladu čp. 50/V a domu čp. 53/II.
Stavby - většina přírůstků byla formou investic.
Největší položkou zvyšující celkovou hodnotu staveb
v majetku města představovalo položení zámkové dlažby
a vyasfaltování komunikací NIVY v částce 12 932 217,60
Kč, dále pak celková rekonstrukce chodníků v ulici Hradecká, Göthova a částečně Havlíčkovo náměstí v částce
9 610 506,60 Kč. Další zvýšení představovala rekonstrukce kanalizace v Göthově ulici v hodnotě 967 376,20
Kč, vybudování veřejného osvětlení na sídlišti NIVY
v hodnotě 1 333 960,00 Kč, vybudování kanalizace a vo-
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dovodu II. etapy NIVY v hodnotě 1 947 679,00 Kč,
kabelizace vzdušného vedení VN v lokalitě NIVY v hodnotě 422 214,00 Kč a vybudování cyklostezky spojující
sídliště NIVY s městem v hodnotě 1 920 380,40 Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek:
Položka
hodnota v Kč
energetické a hnací stroje, pracovní
7 929 984,04
stroje a zařízení, přístroje
dopravní prostředky
2 201 771,00
Inventář
167 192,00
umělecká díla (obrazy)
173 500,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek
6 096 738,09
nedokončený dlouhodobý hmotný maje- 33 689 060,70
tek
dlouhodobý hmotný majetek celkem
50 258 245,83
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek tvoří nedokončené investiční akce v celkové hodnotě, která činí
31 585 058,40 Kč (největší položkou je kanalizační sběrač
Borek – Bílkov - Dačice 25 929 855,40 Kč), dále pak
projektové dokumentace na jednotlivé investiční akce
v celkové hodnotě 1 873 982,50 Kč a pořízení dlouhodobého hmotného majetku za 230 019,80 Kč.
Dlouhodobý nehmotný majetek:
Položka
Software
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
celkem

hodnota v Kč
124 771,00
260 079,50
807 170,80
1 192 021,30

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek máme za
807 170,80 Kč a jsou to: energetický audit nemocnice za
375 000,00 Kč, urbanistická studie lokality "NIVY" za
178 731,80 Kč, územní systém ekologické stability za
129 000,00 Kč, lesní hospodářský plán za 68 250,00 Kč
a doplněk územního plánu za 56 189,00 Kč.
Dlouhodobý finanční majetek:
Položka
hodnota v Kč
majetková účast - Technické služby
6 200 000,00
Dačice s. r. o.
majetková účast - Městské lesy Dačice
1 200 000,00
s. r. o.
majetková účast - .A.S.A. Dačice s. r. o.
404 000,00
akcie - Teplospol a. s. Jindřichův Hradec
21 479 000,00
akcie - TRW-DAS a. s. Dačice
10 845 000,00
akcie - Jihočeská plynárenská, a. s.
1 885 000,00
dlouhodobý finanční majetek celkem
42 013 000,00
Akcie Teplospolu a. s. Jindřichův Hradec a TRWDAS a. s. Dačice jsou veřejně neobchodovatelné.
Nemovitý majetek města je uveden v tomto přehledu,
i když jsou některé budovy předány do správy jednotlivým příspěvkovým organizacím zřízených městem.
Movitý majetek v těchto organizacích je veden v účetnictví organizací a není tudíž součástí tohoto přehledu.
Vypracovala: Ing. L. Andrejsová
vedoucí finančního odboru MěÚ Dačice
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Ro zpo čet města Dačice na ro k 2004
Zastupitelstvo města schválilo na svém 9. zasedání,
které se konalo 28. ledna, rozpočet města na rok 2004.
Na svém 2. mimořádném zasedání dne 26. února 2004
schválilo rozpočtové opatření č. 1/2004. V tabulkách na
této stránce jsou podrobně uvedeny všechny položky
rozpočtu.
K hlavním záměrům letošního roku patří:
· podpora základních škol, mateřských školek a školních jídelen, pro které je v rozpočtu vyčleněna částka 37,43 mil. Kč,
· podpora nemocnice, která obdrží příspěvek na provoz ve výši 10 mil. Kč a investiční příspěvek ve výši 103 tis. Kč,
· podpora zlepšování životního prostředí výstavbou
plynovodu v Dolních Němčicích za 4 mil. Kč a budováním kanalizačních sběračů (PD kanalizace Dyje II. etapa 1 mil. Kč a kanalizační sběrač Bílkov Borek - Dačice za 650 tis. Kč),
· podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací (na realizaci PD i vlastní práce se počítá
s 2,26 mil. Kč, na jejich údržbu včetně čistoty pak
ještě s 4,11 mil. Kč),
· zajištění pitné vody pro Velký Pěčín – vodovodní
přivaděč za 1,60 mil. Kč a projektová dokumentace
a příprava vodovodu Hostkovice – Lipolec za 200
tis. Kč,
· podpora kultury s celkovými výdaji 5,27 mil. Kč,
· podpora zájmové činnosti - různých spolků a sdružení rozpočtovaná ve výši 400 tis. Kč,
· podpora bytového hospodářství ve výši 2,80 mil. Kč
a příspěvky na koupi pozemků pro stavbu RD v lokalitě Nivy 400 tis. Kč.
Příjmy

tis. Kč

Daně z příjmů fyzických osob
daň ze závislé činnosti a funk čních požitků
daň ze samostatné výdělečné činnosti
daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba
Daně z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišťování životního
prostředí
poplatky za ukládání odpadů
poplatek za odnětí zemědělské půdy
poplatek za odnětí lesní půdy
poplatek za komunální odpad
Ostatní daně a poplatky
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z výherních hracích přístrojů

19 240,00
11 200,00
7 400,00
640,00
14 200,00
11 200,00
3 000,00
17 600,00
2 100,00
5 095,00
2 000,00
10,00
10,00
3 075,00
805,00
325,00
140,00
40,00
300,00

Výtěžek z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitostí

Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
z prodeje zboží - infocentrum
za prodej plomb – životní prostředí
Město Dačice informuje – za inzerci
Městská policie – za odchyt psů
místní správa
Odvody od příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu majetku
příjmy z pronájmu pozemků (i rybníky)
příjmy z pronájmu lesů
příjmy z pronájmu hrobových míst
příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti
Příjmy z úroků a realizace fin. majetku
příjmy z úroků
příjmy z úroků z půjček Fondu rozvoje
bydlení
příjmy z úroků od TS Dačice s.r.o.
Přijaté sankční platby a vratky
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku
peněžitý dar
příjmy z prodeje neinvestičního majetku
za tříděný odpad – EKO-KOM
úhrady z vydobývaného prostoru
ostatní nedaňové příjmy
Přijaté splátky půjček
splátky půjčky – Městské lesy Dačice s.r.o.
splátky půjčky – Městské muzeu a galerie
splátky půjčky - MěKS
splátky půjček Fond rozvoje bydlení
splátky půjček od obyvatelstva
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170,00
4 200,00
63 410,00
190,00
92,00
8,00
70,00
1,00
19,00
209,00
4 430,00
803,00
527,00
100,00
3 000,00
512,00
400,00
100,00

12,00
770,00
382,00
103,00
4,00
250,00
15,00
10,00
1 032,00
110,00
80,00
22,00
770,00
50,00
7
525,00
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
3 280,00
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
1 000,00
4 280,00
Kapitálové příjmy
75
215,00
Vlastní příjmy celkem
Neinvestiční dotace
70 908,00
ostatní neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu
242,00
neinvestiční dotace přijaté od obcí
500,30
neinvestiční dotace – dotační vztah
16 535,70
neinvestiční dotace – sociální dávky
23 830,00
neinvestiční dotace – platy učitelů, UP
29 800,00
Investiční dotace celkem
0,00
70
908,00
Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hospodář. činnosti
2 089,00
148
212,00
Příjmy celkem

Výdaje
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby
Turismus, cestovní ruch
Pozemní komunikace

tis. Kč
4,00
23,00
165,00
4 114,00
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běžné výdaje
údržba včetně čistoty
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
pitná voda
rozbory vody – Borek skládka
odvádění a čistění odpadních vod
kanalizační sběrač Dačice-úrok z půjčky
kanal. sběrač Borek-Bílkov-Dačice - úroky
vodní díla v zemědělské krajině
Školství
mateřské školy – dotace platů a UP
mateřské školy
mimořádné výdaje – mateřské školy
základní školy – dotace platů a UP
ZŠ Komenského ul. – příspěvek
ZŠ Komenského ul. – odpisy budovy
ZŠ Komenského ul. – výměna oken
ZŠ ul. B. Němcové – příspěvek
ZŠ ul. B. Němcové – mimořádné výdaje
školní jídelna – dotace platů
školní jídelna - příspěvek
školní jídelna - pojištění budovy
ostatní výdaje na školství
zvláštní škola budova, areál
Zvůle - tábor
úhrada za neinvestiční výdaje
Kultura
úhrada ztráty kina
městská knihovna
městské muzeum a galerie
městské kulturní středisko
MěKS – mimořádné výdaje
kroniky
příspěvky v oblasti kultury – Parní léto
ostatní výdaje
zpravodaj – Město Dačice informuje
místní rozhlas
ostatní záležitosti kultury
Tělovýchovná činnost
tělovýchova – výdaje ostatní
stadion – výdaje na provoz a pojištění
Zdravotnictví
nemocnice – příspěvek na činnost
nemocnice – ostatní výdaje
„Nivy“ bytový dům - neinvestiční výdaje
„Nivy“ vrácení části příjmů za pozemky
Bytové hospodářství
Půjčky z fondu rozvoje bydlení
Veřejné osvětlení – provoz a údržba
Pohřebnictví
Správa nemovitostí v majetku města
nákupní středisko Červený vrch
budova OC Antonínská ul. - provoz
budova čp. 2/I.
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964,00
3 150,00
295,00
985,00
454,00
15,00
170,00
90,00
106,00
150,00
37 231,00
8 400,00
2 591,00
375,00
19 000,00
1 406,20
178,00
200,00
1 271,00
254,00
2 400,00
1 000,00
4,00
49,00
62,50
35,50
4,80
5 273,00
340,00
1 472,00
1 504,00
1 602,00
106,00
20,00
7,00
47,00
125,00
30,00
20,00
445,00
50,00
395,00
10 050,00
10 000,00
50,00
1 096,00
400,00
1 705,00
700,00
1 200,00
421,00
1 182,00
20,00
306,00
30,00

budova čp. 4/I.
budova čp. 4/I. MěKS + Beseda
budova čp. 17/II. – disko Pod betonem
budova čp. 41/I. Palackého nám.- lékárna
budova čp. 58/I. Palackého nám.
budova čp. 62/I. - ČSOB
budova čp. 96/I. a 229 Havlíčkovo nám.
budova čp. 147/I. Na Rybníčku
budova čp. 179/V. Komenského ul.
budova květinky – Kolář, WC
dispozice s majetkem
daň z nemovitostí
daň z převodu nemovitostí
Ochrana životního prostředí
separovaný sběr a svoz komun. odpadu
vzhled obcí a veřejná zeleň
Sociální péče
sociální dávky ze zákona
sociální výpomoc – město
činnost klubu důchodců
Obrana a bezpečnost
městská policie
krizové řízení
požární ochrana
Všeobecná veřejná správa
místní zastupitelské orgány
činnost místní správy
z toho: místní správa – věcné náklady
z toho: místní správa – osobní náklady
náhradní civilní služba
místní části – běžné výdaje
oprava budov občanských komisí
příspěvky na zájmovou činnost
Neinvestiční platby rozpočtům
Pohledávky vůči Pozemkovému fondu
Daň z příjmů právnických osob za obec
Vrácení jistoty složené při veř. obch. sout.

Běžné výdaje
Rekonstrukce a PD místních komunikací
studie - kruhová křižovatka Dačice
PD – ul. v Borku - Frigomont
PD a přípr. – oprava lávky Homol. mlýn
průtah Bílkov
Vodovod. přivaděč Velký Pěčín
PD a přípr. vodovodu Hostkovice-Lipolec
Kanal. sběrač Bílkov - Borek - Dačice
PD – kanalizace Dyje II. etapa
PD - přístavba šaten ZŠ ul. B. Němcové
Plynovod Dolní Němčice
Nákup nemovitostí
"Nivy" - infrastruktura
Aquapark
Invest. příspěvek hasičskému záchr. sboru
Dobrovol. hasič. sbor Dačice- inv. přísp.
Nákup investičního majetku pro MěÚ
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16,00
280,00
6,00
39,00
60,50
3,00
21,50
8,50
1,20
50,30
180,00
10,00
150,00
4 434,00
3 300,00
1 134,00
23 963,00
23 830,00
105,00
28,00
1 670,00
1470,00
100,00
100,00
32 491,00
1 950,00
29 649,00
15 179,00
14 470,00
7,00
200,00
285,00
400,00
55,00
50,00
3 000,00
1 510,,00
132 462,00
2 260,00
100,00
100,00
60,00
2 000,00
1 600,00
200,00
650,00
1 000,00
200,00
4 000,00
300,00
200,00
657,00
230,00
150,00
900,00
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Nemocnice Dačice – investiční příspěvek
Nákup majetk. podílů lesy - základní jmění

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

103,00
500,00
12 950,00
145 412,00

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu na rok 2004
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Převody z hospodářské činnosti

tis. Kč
63 410,00
7 525,00
4 280,00
70 908,00
2 089,00

Příjmy celkem

148 212,00

VÝDAJE

tis. Kč

Běžné včetně mimořádných výdajů
Kapitálové výdaje

132 462,00
12 950,00

Výdaje celkem

145 412,00

ROZDÍL

tis. Kč

Příjmy celkem
Výdaje celkem

Rozdíl (příjmy - výdaje)
FINANCOVÁNÍ
Splátky dlouhodobých půjček placené
Splátky půjček přijaté od TS Dačice s.r.o.

FINANCOVÁNÍ CELKEM

148 212,00
145 412,00

2 800,00
tis. Kč
-3 003,00
203,00

-2 800,00

Poskytování peněžních příspěvků
z rozpočtu města subjektům působícím
v oblasti kultury, sportu, péče o děti a
sociální péče
Rada města na své 32. schůzi rozhodla o vypsání
výběrového řízení na poskytování peněžních příspěvků
z rozpočtu města pro subjekty působící v oblasti kultury,
sportu, péče o děti a sociální péče. Žádosti o peněžní příspěvek lze podávat poštou na adresu: Krajířova 27/I, 380
13 Dačice nebo osobně na podatelnu Městského úřadu
v Dačicích, Palackého náměstí 1/I
od 1. dubna do 30. dubna 2004 do 11:00 hod.
Obálku zřetelně označte „Žádost o peněžní příspěvek
z rozpočtu města pro subjekty působící v oblasti kultury,
sportu, péče o děti a sociální péče“.
Formulář žádosti o peněžní příspěvek si lze vyzvednout na finančním odboru MěÚ Dačice, II. patro, č. dveří
222. Naleznete ho i na internetových stránkách www.
dacice-mesto.cz. V roce 2004 se kromě tohoto termínu
další termín pro podání žádosti nebude vyhlašovat.
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Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení města Dačic
Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení města Dačic. Žadatelé
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení města Dačic mohou být
pouze fyzické osoby – vlastníci bytových a rodinných
domů a bytů postavených v Dačicích a místních částech.
Úvěr lze použít k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební práce prováděné
v této souvislosti (obnova střechy, obnova fasády, zateplení, dodatečná izolace proti zemní vlhkosti, zřízení domovní čističky odpadních vod, nástavba dalšího bytu,
připojení na inženýrské sítě aj.).
Žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení města Dačic
lze podávat osobně na podatelně Městské úřadu v Dačicích, Palackého nám. 1/I nebo zasílat poštou na adresu
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
od 8. dubna do 15. května 2004 do 11:00 hod.
Obálku zřetelně označte „Žádost o úvěr z Fondu rozvoje bydlení města Dačic“. Formulář žádosti o úvěr si lze
vyzvednout na odboru správy majetku města na Městském úřadě v Dačicích, I. patro, kancelář č. 102.
Bližší informace poskytne odbor správy majetku města na tel. 384 401 230. Text vyhlášky a formulář žádosti
jsou zveřejněny na městských internetových stránkách
www.dacice-mesto.cz.

Dačice zvítězily v krajském kole soutěže
Zlatý erb
Letošní 6. ročník
celostátní soutěže o
nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý
erb měl poprvé i krajské kolo, které vyhlásil
Jihočeský kraj.
Šestičlenná porota,
jíž předsedal hejtman
RNDr. Jan Zahradník, rozhodla, že v kategorii měst
získají 1. místo Dačice a o 2. místo se dělí Milevsko
a Tábor. V kategorii obcí získal nejvyšší ocenění Stádlec,
hned za ním se umístila obec Dolní Pěna a 3. místo obsadila Včelná.
Slavnostní vyhodnocení jihočeského kola soutěže
Zlatý erb se uskutečnilo ve středu 17. března na krajském
úřadě v Českých Budějovicích. Cenu za první místo přebírali pro Dačice starosta Rudolf Hájek společně s tajemníkem Ing. Karlem Macků a webmasterem Pavlem Kamírem, který oficiální internetové stránky města již několik let spravuje.
V celostátním kole, do kterého postupují vítězové
krajských kol v jednotlivých kategoriích, budou webové
stránky hodnoceny formou uživatelského testu rychlosti
vyhledávání vybraných informací a podrobného testu bezbariérové přístupnosti. Dále zde bude hodnocena obsažnost, inovace řešení a výtvarné zpracování.
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Naše cesty do Evropy

Vladimír Pavelka k dačické nemocnici

Nebude to již dlouho trvat a s prvním květnem přijde náš dlouho očekávaný, připravovaný a diskutovaný
vstup do EU.
Dačicko a Slavonicko ležící v blízkosti státní hranice se v minulých
desetiletích ocitlo podobně jako všechna příhraniční území s Rakouskem
a Německem jakoby na konci světa.
Nikdy v historii se nestala hranice neprostupnou hradbou oddělující sousedy žijící na obou jejích stranách.
Končily zde silnice, železnice byla násilně přerušena
a tradiční historické cesty z jihu na sever, po kterých
odnepaměti proudili lidé, obchod a myšlenky, přestaly
najednou existovat. Výrazně se tak zbrzdil rozvoj území
na obou stranách hranice.
Nyní se definitivně vracíme tam, kam jsme vždy patřili. Do Evropy. Našemu regionu se nyní otvírají veliké
možnosti. Do té Evropy to narozdíl od ostatních máme
pár kilometrů. Silnice vedoucí z Telče přes Dačice do
Slavonic nyní nebude pouhou silnicí druhé třídy č. 406,
ale stává se vlastně také evropskou cestou.
Aby Evropané do našeho kraje, který je plný památek
a krásné přírody, rádi jezdili, je pro nás nyní úkolem číslo
jedna opravit ty úseky silnice, po kterých je mnohdy téměř nemožné projet.
Koncem loňského roku se podařilo po jednáních s ministrem dopravy a představiteli Jihočeského kraje opravit
větší část silnice č. 406 do Slavonic, zbytek bude dokončen letos.
V současnosti jsou nejkritičtějším úsekem na naší
evropské magistrále Krajířova ulice a Třída 9. května
v Dačicích. Je nutné upozornit na to, že silnice, o kterých
hovoříme, jsou majetkem Jihočeského kraje. Vím, že
přestavitelé města Dačice dělají vše pro to, aby se věci
daly do pořádku. Sám se také snažím podpořit snahu
města na Ministerstvu dopravy, Státním fondu dopravní
infrastruktury a u vedení Jihočeského kraje.
Po dlouholetém úsilí a nekonečných jednáních začíná
svítat nad železničním spojením do Rakouska. Poté, co
Slavonice vloni v září navštívil ministr dopravy a můj
kolega senátor Milan Šimonovský, se věci daly do pohybu. V letošním roce budou zahájeny přípravné práce
a příští rok bude investováno 30 – 35 milionů korun.
Železniční spojení s Rakouskem je pro náš region zásadní.
Znamená příliv turistů, přepravu zboží a obnovení historického spojení s Vídní.
Pro rozšíření spolupráce s Rakouskem je zapotřebí,
aby hraniční přechod Slavonice – Fratres byl otevřen
nepřetržitě nebo alespoň do půlnoci. Tento týden jsem o
tomto problému jednal s příslušným náměstkem ministra
vnitra.
Přestože leží města Dačice, Slavonice a Telč v různých krajích, musí spojit své úsilí a obnovit a znovu vybudovat kvalitní spojení s Evropou. To je první předpoklad
rozvoje území, ve kterém žijeme.
Václav Jehlička, senátor PČR

Ve středu 17. března navštívil Dačice
na pozvání dačické KDU-ČSL a LIDOVÉHO SDRUŽENÍ DAČICE
náměstek jihočeského hejtmana a
předseda jihočeských křesťanských
demokratů MUDr. Vladimír Pavelka.
Nejprve se na radnici setkal s radou města v rámci
jejího pravidelného zasedání. Předmětem byly úvahy
o budoucnosti dačické nemocnice. Dr. Pavelka, který je
v kraji odpovědný právě za zdravotnictví a sociální záležitosti, nastínil radním své představy o krocích pro nejbližší budoucnost.
Zdůraznil zejména svou představu auditu nemocnice,
který by byl kromě obvyklého účetního a finančního
zaměření rozšířen ještě o audit činností, lidských zdrojů
a o další oblasti. S podobným auditem měl kraj dobré
zkušenosti při přebírání okresních nemocnic od státu.
Souběžně s auditem by měla zahájit činnost skupina
expertů, která by po obdržení výsledků auditu mohla formulovat doporučení pro budoucnost nemocnice.
Od 18 hodin se konalo setkání s Dr. Pavelkou v dačickém kině. Příležitost vyslechnout jeho názory využily
tři desítky občanů. V diskusi náměstek hejtmana podobně
jako radě města vysvětlil přítomným své představy o postupu, kterým by bylo možno připravit návrhy na to, jaká
bude budoucnost nemocnice. Tyto návrhy by pak mohly
být základem pro další jednání. Dr. Pavelka potvrdil svou
připravenost i ochotu Jihočeského kraje napomoci městu
s řešením složité situace, kterou pro město městská
nemocnice přináší.
Ing. Jan Jelínek
zdroj: server www.dacice.info

Nové možnosti finančních příspěvků
z důvodu památkové ochrany staveb
Následující informace jistě potěší všechny vlastníky
nemovitostí, které podléhají památkové ochraně.
Na základě usnesení zastupitelstva jihočeského kraje
číslo 11/2004/ZK ze dne 10. 2. 2004 bude v letošním roce
rozděleno mezi vlastníky památkově chráněných staveb
na území Jihočeského kraje bezmála 22 milionů Kč, a to
prostřednictvím následujících grantových projektů:
1) GRANT NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY.
Cílem tohoto grantového projektu je podpora a zachování nemovitých kulturních památek. Finanční podpora zde může činit až 70 % celkových nákladů projektu, max. výše podpory může být 1 000 000,-Kč.
2) PODPORA ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ OBNOVY
Z DŮVODU PAMÁTKOVÉ OCHRANY STAVEB. Jde o zcela nový grant, který je zaměřen na
podporu zachování a obnovy památkově chráněných
staveb. Památkově chráněnými stavbami se rozumí
nemovité kulturní památky a objekty, které kulturními
památkami nejsou, ale nacházejí se na území památkově chráněném (např. Městská památková zóna
Dačice). Finanční příspěvky mohou být poskytnuty
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pouze na zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb z důvodu použití tradičních materiálů
a technologií. Finanční podpora může činit až 100 %
prokázaného rozdílu mezi cenou obnovy za použití
běžných materiálů a technologií a za použití materiálů
a technologií předepsaných orgány památkové péče.
Termín uzávěrky příjmu žádosti je u obou grantů
do 7. května 2004.
Pokud se tedy chystáte v tomto kalendářním roce na
„vylepšení“ své památkově chráněné stavby a máte dojem, že případná finanční podpora by byla ve vašem případě na místě, obraťte se co nejdříve na některé z následujících kontaktních míst:
Konzultační místo na Krajském úřadě: odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, oddělení památkové
péče, kontaktní osoba Blažena Týrová telefon číslo 386
720 531, e-mail: tyrova@kraj-jihocesky.cz. Podrobné informace včetně tiskopisů žádostí je možno získat na internetové adrese www.kraj-jihocesky.cz.
Příslušné formuláře žádostí lze rovněž vyzvednout
osobně na odboru kultury a cestovního ruchu Městského
úřadu Dačice (kancelář č. 122 v budově Starého zámku),
případně vyžádat elektronickou poštou na adrese kultura@dacice-mesto.cz.
Mgr. M. Jelínková, odbor kultury a cestovního ruchu

Re alitní kannce lář

JJaarroossllaavvaa H
Háájjkkoovváá
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Firma Petrklíč
nabízí

oděvy nadměrných velikostí
Informace od 5. dubna 2004 v prodejně dětského zboží ve
Zlaté uličce
Výběr dle katalogu
Kontakt:
tel. 384 420 798, mobil 723 322 205,

Zakázkové krejčovství - Svačinová Jitka
§
§

zhotovení oděvů - dámské, pánské
opravy a úpravy oděvů, i z kůže

Pracovní doba:
pondělí - pátek 9:00 - 17:00 h
po telefonické dohodě možno i v sobotu
Adresa:
Na Sádkách 132/IV, Dačice 380 01
Tel: 384 423 234, Mobil: 728 857 596

Městské lesy Dačice s. r. o.
Hradišťko 25
Nabízí:
Ø prodej lesních sazenic
Ø práce v lesnictví - např. prořezávka 500 Kč/1ha

hledá pro své klienty ke koupi chalupy a pozemky (pole,
louky, lesy) v okresech J. Hradec, T řebíč, Jihlava a Znojmo.
Platby v hotovosti při podpisu kupní smlouvy, kompletní
servis včetně znaleckého posudku, se zárukou, nabídněte.

Přijímáme záznam na:
Ø palivovou štěpku 120 Kč/1m3 , cena včetně
dovozu

Kontakt:
T el. fax: 384 420 320, Mobil: 777 686 090, 602 486 090,
606 231 721, www.rkceskakanada.cz

Informace na telefonním čísle: 384 421 080
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Adre sa:
380 01 DAČICE, Dolní Němčice 97,
Kancelář: Göthova 66, 380 01 Dačice
Provoz ní doba:
úterý 10:00 – 14:00 h, jiný termín dle dohody
Největší přehled nemovitostí najdete na výv ěsce naproti
MěKS, na Palackého nám ěstí.

cestovní kancelář
Havlíčkovo nám. 99, Dačice
www.notas.cz, notas@notas.cz, tel., fax: 384 420 174
·
·
·

vyberte si u nás zájezd z mnoha katalogů CK: Firo tour,
Čedok, Fischer, Exim, Pressburg, Bolero, Relax, 101 Zemek,
Azzurro, Ahoj aj.
cestovní pojištění ČPP i pro individuální cesty
zájezdy pobytové, poznávací, sportovní, láze ňské
poz návací z áje z dy:
Budapešť – 10. - 11. 4. – 1.799,-Kč.
Mariazell a Melk – 22. 5. – 590,-Kč

pobytové z áje z dy:
Chorvatsko – stany a karavany, ubytování - 499 - 3.799 Kč.,
Bulharsko – Balčik, ubytování – 1.490 - 3.290 Kč, polopenze –
1.200 Kč, autobus – 3.500 Kč. Dě ti do 6-ti le t z darma.
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Atletický oddíl TJ Centropen Dačice na
prahu 5. sezóny
V loňském roce oddíl opět pořádal několik závodů
krajské úrovně. V dubnu krajský přebor v přespolním běhu a v červnu krajský přebor mladšího žactva. Kromě toho tradičně jedno kolo soutěže družstev mladšího žactva,
staršího žactva a dospělých.
Tradicí už se staly „Štíty“ ve spolupráci se ZŠ Komenského. Proběhl 2. ročník Malého štítu města Dačice
pro 1. stupeň škol a 4. roč. Štítu pro 2. stupeň škol. V září
již potřetí Podzimní dačický pětiboj. Těchto závodů se
pravidelně účastní školy z Telčska, Jemnicka a Dačicka.
Kulaté výročí zaznamenala Dačická čtrnáctka, která
tentokrát startovala na Horním náměstí. Dačickou hodinovku pořádali běžci počtvrté ve spolupráci s jihlavskými
atlety.
Největším úspěchem mezi atlety bylo 5. místo Richarda Palase na Mistrovství ČR v běhu na 800 metrů. Z krajských přeborů přivezli atleti rekordních 39 medailí,
z nichž 9 bylo zlatých, 19 stříbrných a 11 bronzových.
Nejúspěšnějším družstvem byly ženy, které sice
v krajském přeboru zvítězily, ale jen proto, že již jisté
vítězky z Tábora nemohly přijet na 3. kolo do Dačic kvůli
autonehodě. Výbor oddílu se rozhodl vzdát se za takové
situace vítězství a přenechat pohár soupeřkám. Za toto gesto byl oddíl odměněn na Valné hromadě jihočeské atletiky cenou fair play.
Pěkného úspěchu dosáhli starší žáci Miroslav Mikšíček a Roman Přikryl na 1. celostátní dětské olympiádě,
kde byli členy výběru Jižních Čech a získali ve štafetě na
4 x 60 metrů bronz. Za výběr kraje bylo nominováno celkem 6 dačických závodníků. 4 atleti se v krajském výběru
představili také v mezinárodním čtyřutkání v Linzi.
Rádi přivítáme nové zájemce o atletiku na našem
krásném stadionu. Zájemci z Dačic i z jiných měst a obcí
se mohou dostavit na tréninky, které začínají venku od
dubna každé pondělí a čtvrtek od 15 hodin.
Za atletický oddíl Vítězslav Jindra, předseda

Ing. Aleš Peníška
Hradecká 9/IV, 380 01 Dačice
v

Vazárna věnců a kytic, tištěné pohřební
stuhy
v Ošetřování zelených ploch, výsadba dřevin,
sečení trávy, likvidace plevelů
v Zahradní úpravy, rodinné zahrady, firemní
areály, veřejné plochy
v Podzemní závlahové systémy, navrhování,
montáž, dodání materiálů

Tel: 384 422 262, 721 844 123
alespeniska@quick.cz
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Dačičtí dobrovolní hasiči v roce 2004

Vážení spoluobčané a příznivci hasičů, chtěli bychom
Vás touto cestou informovat o činnosti SDH Dačice v roce 2004.
Jako první akci plánujeme v měsíci dubnu pálení čarodějnic. Tímto zveme všechny občany na tuto oslavu, jelikož je významná i tím, že o půlnoci ze dne 30. 4. na 1. 5.
2004 uvítáme společně vstup České republiky do EU.
Oslavu zahájíme v 19:30 hod průvodem za doprovodu kapely od ZŠ v ulici Komenského na místo zahájení
k rybníku Vražda. Doufáme, že všichni občané našeho
města i celého okolí, počínaje těmi nejmladšími dětmi
s různými lampiony a ti ostatní v převleku čarodějnic
i jiných masek, nás přijdou navštívit. Jako každý rok je
připraveno občerstvení a ohňostroj.
Druhou akcí pro veřejnost bude pořádání II. ročníku
noční soutěže zvané „O dačickou kostku cukru“. Tato
soutěž se bude konat ze dne 15. na 16. 5. 2004 ve večerních hodinách v prostoru Havlíčkova náměstí. Nástup
a slib soutěžících družstev proběhne v 19:30 hodin, samotná soutěž po dvacáté hodině.
Soutěž zahájí půvabnější a zajímavější část soutěžních
družstev – to jsou ženy, po nich přijdou na start muži.
Po této noční soutěži začíná pro naše soutěžní družstva dlouhá a namáhavá práce letní sezóny při soutěžích
a výcviku. Jen tak pro dokreslení - zúčastňujeme se 20 až
22 soutěží a ti starší mají ještě výcvik jako výjezdová
jednotka s technikou hasičského záchranného sboru.
Zveme každého, kdo by chtěl s námi spolupracovat
a sdílet vše dobré i to horší – to znamená vítězství i porážky – ať přijde mezi nás.
Všichni, kteří se chtějí zapojit do hasičského sportu
soutěžních družstvech, i ti dříve narození, budou v našich
řadách vítáni.
Výbor SDH Dačice
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Soutěžní družstva SDH Dačice

„ Předjaří

Chtěli bychom čtenáře a celou veřejnost informovat
a seznámit s našimi soutěžními družstvy, které budou reprezentovat SDH Dačice v roce 2004. Musíme ale podotknout, že před žádným novým talentem nebo zájemcem
nejsou dveře zavřené, všichni jsou mezi námi vítáni.
Kdo by chtěl zkusit s námi sportovat a soutěžit, může
přijít každou sobotu v 9:00 hod. nebo ve 14:00 hod. na
novou hasičárnu podívat se, co tento sport obnáší, zůstat
mezi námi a rozšířit naše řady. Rádi přivítáme na posílení
našich družstev všechny zájemce od 17 let výše.
V roce 2003 soutěžila tři družstva v tomto složení:
družstvo A: Přikryl Petr, Kulík Zdeněk, Krebs Přemek,
Klimeš Miroslav, Vastl Jiří, Soukup Jiří, Sweizer Michal,
Pykal Josef.
družstvo B: Radek Krebs, Lukáš Nevěčný, Richard
Kasalý, Mirek Pražský, Lubomír Musil, Bohumil Šindelář, Martin Papež, David Šimánek.
Ženy: Nikola Krebsová, Lucie Vítů, Alžběta Nosková,
Jana Krupilová, Tereza Karásková, Iveta Karásková,
Marie Kotásková, Dana Pykalová, Lenka Kupcová, Jitka
Chvátalová.
Za SDH v Dačicích: Přemek Krebs, Jiří Stýblo

Ještě je stále tuhá zima,
ale jaro už se s ní začíná
prát. Je období květu lýkovce, sněženek, bledulí, žlutých talovínů, ale také masového kácení stromů.
Každou chvíli se z některé světové strany ozve pro mne značně deprimující
zvuk motorové pily. Pomocníka člověka, který někdy
usnadňuje rozhodování, co s tím stromem. Šmik, vrrr, vrrr
a strom je pryč! Možná, kdyby nebyla motorová pila, jen
pila "dvoumužná", některé stromy by to zachránilo. Ale
nechci se vrátit "zpátky na stromy", nebojte se, ta motorová pila za nic nemůže, to jen člověk by se měl naučit
dívat se na krajinu, ulici, město, vesnici trochu jinýma
očima a opravdu promyslet, co s tím stromem, co si dovolil růst, košatět, zrají na něm semínka, sypou se...
Prosím Vás, pokud fouká silný vítr, zůstaňte raději
doma, nebo alespoň neprocházejte pod stromy, nestavte si
tam auta, choďte včas upozorňovat na suché větve, které
se mohou odříznout, aniž by se musel pokácet strom,
mnohdy svědek dávných časů nebo „alespoň" okrasa snad
každého koutu naší země.
Promyšleně sázejte k obydlím stromy a keře, zjistěte
si do jaké výšky a šířky vyrostou, zda náhodou nejsou
jedovaté. Pokácení stromu je jev nevratný!
Ilustrační foto a text
Miloslava Kráľová, ČSOP Vysočina

Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu
Na celém světě se každý rok na začátku května schází
tisíce obdivovatelů přírody, aby v probouzející se přírodě
společně naslouchali zpěvu ptáků.
Přijďte i vy mezi nás a společně přivítáme ty, kteří se
vrátili z dalekých krajů, aby nám zapěli svou písničku.
Dačice – Sraz je v neděli 25. dubna v 7:00 h u kašny
před zámkem. Akce proběhne v zámeckém parku. Vede
Petr Křížek (tel. 723 130 201). Po jejím skončení mohou
s námi případní zájemci navštívit Olšinu u Volfířova.
Telč – Sraz je v neděli 2. května v 7:00 h před hlavní
bránou do zámku. Vede Martin Marek (tel. 721 657 742).
Obě akce se konají za každého počasí. Dalekohledy
a dobrou náladu sebou. Pořádá ZO ČSOP Vysočina a
Spolek přátel muzea v Dačicích.

Jaro v Praktiku
Havlíčkovo nám. 229, Dačice
tel., fax: 384 420 205
potřeby pro řemeslníky, kutily a zahrádkáře
velký výběr semen zeleniny a květin, cibulovin
substráty, truhlíky, květináče, fólie aj.
okrasné rostliny pro byt, zahradu, balkóny
Muškáty 10 ks = 99Kč

- strach stromů"
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Cestovní agentura
otevírá v pondělí 5. dubna 2004
pobočku v Dačicích
Adresa: Zlatá ulička, Palackého nám. 28,
Dačice
Nabízíme: ubytování – chaty, chalupy doma i
v zahraničí, více jak 400 objektů

Turnaj v halové kopané
Dne 24. února se konalo v tělocvičně ISŠTO Dačice
okresní kolo halového turnaje v kopané mladších žáků –
kategorie III. - 6. a 7. třída. V Dačicích se hrála skupina
D za účasti pěti družstev.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
ZŠ Dačice, ul. Komenského
ZŠ Slavonice
ZŠ Staré Hobzí
ZŠ Český Rudolec

Vítězné družstvo této skupiny se s vítěznými družstvy
ostatních skupin utká v okresním finále, které se koná dne
16. března 2004 v Jindřichově Hradci.
Poděkování patří všem hráčům vítězného družstva za
poctivý přístup ke hře a za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Karel Chalupa
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Poděkování
Rádi touto cestou děkujeme paní Mgr. Marii Kučeové, ředitelce Městského muzea a galerie v Dačicích,
která v posledním únorovém týdnu navštívila naší školu
a předala nám hodnotný dar v podobě pracovních listů ze
souboru nazvaného „Do muzea s Matějem“. Jedná se
o soubor určený pro práci s žáky 1. a 2. stupně základní
školy a studenty gymnázia. Naše škola obdržela po sto výtiscích pro každou věkovou kategorii, celkem tedy tři sta
pracovních sešitů.
Novou pomůcku, která byla vydána za podpory „Nadace Open Society Praha“, ocení především učitelé
dějepisu na základní škole a gymnáziu jako významný
přínos k výuce regionální historie. Žákům a studentům
umožní nová pomůcka vedle získání faktografických
poznatků z historie Dačic a okolí seznámit se s historií a
současností městského muzea a lépe se orientovat v jeho
sbírkových fondech.
PaedDr. Aleš Morávek, ZŠ a G Dačice

Zprávy z Domovinky
·
·

Na měsíc duben připravujeme:
22. 3. – 2. 4. 2004 – Jarní velikonoční výstava.
Otevřeno: pondělí – pátek od 7:30 do 16:00 h.
13. 4. 2004 v 15:00 h – přednáška o spisovatelce
Vlastě Javořické. Přednášet bude prof. Pavel Kryštof
Novák.
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Nová kniha Michala Stehlíka
Na konci letošního února vydalo Lidové sdružení Dačice knihu „KSČ proti katolické církvi“
s podtitulem „Dačický okres 1948
– 1960“. Autorem této knihy je
PhDr. Michal Stehlík, historik pocházející z Dačic, jehož předchozí
publikace jsou dačickým čtenářům
dobře známé.
Nová kniha se zabývá obdobím pouhých 12 let novodobé historie města i bývalého dačického okresu. Vzhledem k radikálním změnám společnosti však šlo o období pro region i pro celý stát zásadní.
Kniha je rozdělena do šesti kapitol: Úvod, Omezená
demokracie 1945 – 1948, Počátky represí, Nejtvrdší represe, Proticírkevní propaganda, Závěr. Text knihy doplňují
medailony osobností (P. J. Janda, P. E. Rozmahel, Dr. F.
Valena, Msgre. J. Šrámek, Kardinál J. Beran, J. Codr),
chronologická osa událostí a další informace.
Knihu lze zakoupit v Knihkupectví Hany Marečkové,
v Městském muzeu a galerii, v Městské knihovně a v Karmelitánském knihkupectví v Kostelním Vydří.

Pozvánka do Městské knihovny
Prodejní výstava drobných grafik a P. F. známého
dačického výtvarníka Jiřího Chládka potrvá v prostorách
knihovny do konce dubna. Grafické listy s motivy z Dačic
a okolí jsou plné poezie a jsou k dispozici jako volné grafiky nebo zasazené v paspartách.

Sejdeme se v knihovně
V pátek 23. dubna v 17 hodin
zveme příznivce zajímavého kulturního
zážitku na klubový pořad Terezy
BOUČKOVÉ (čtení fejetonů) a Bedřicha LUDVÍKA (písně a dueta s T. B.).
Tereza Boučková je dcerou dramatika a beletristy
Pavla Kohouta. Po absolvování Akademického gymnázia
nemohla z politických důvodů dále studovat, vzdělávala
se soukromě. Složila státní zkoušku z angličtiny, zúčastňovala se přednášek tzv. bytových univerzit. Po podpisu
Charty vystřídala řadu zaměstnání: balička, listonoška,
domovnice, uklízečka. Od roku 1985 žije s manželem ve
Vráži u Berouna.
Ve své tvorbě čerpá především z autentických osobních a rodinných zážitků, k nimž se z časového odstupu
vrací a sděluje je s nadhledem, humorem i osobitou ironií.
Prvotinu, INDIÁNSKÝ BĚH, publikovala v samizdatové Edici Expedice v r. 1988. Další prózy ŽENA Z
OKOLÍ TÝRU, KROK SUN KROK, KŘEPELICE
zachycují problém biologického i adoptivního rodičovství
a ženské vnímání a prožívání světa.
Patří mezi ně i SMRADI, jejichž filmová podoba patří
mezi úspěšné české filmy posledních let.
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Bedřich Ludvík je osobností s širokým tematickým
záběrem: dramaturg, písničkář, dokumentarista, režisér.
V letech 1977 až 1984 studoval na FAMU. Do roku 1989
pracoval v kotelně III. chirurgie v Londýnské ulici. Od
roku 1990 spolupracoval s režisérem Petrem Kolihou ve
tvůrčí skupině ČT. Zde přivedl k životu na dvacet inscenací, např: OTEC, MATKA A JÁ autorský film Igora
Chauna, DOBROČINNÝ VEČÍREK celovečerní debut
Jana Hřebejka, HRA SE SMRTÍ autorky a režisérky L.
Bělohradské, MÁM RÁD SVOU MILOU J. Hykla
a další. První písnička B. Ludvíka se jmenovala "JAKO
BY TU BYLI DOMA" a vyprovokoval ji příchod sovětské armády v roce 1968. Celých dvacet let skládal pro své
potěšení, někdy velmi osobní, jindy velmi společenské
písně, aniž je někde prezentoval. V lednu 2002 jej do PEN
KLUBU na své autorské čtení pozvala spisovatelka a scenáristka T. Boučková. Tenkrát ani jednoho z nich nenapadlo, že spolu vytvoří pěvecké duo. Je autorem řady
televizních cyklů, mezi nejznámější patří např. PAMÁTNÉ STROMY či ROZHLÉDNI SE, ČLOVĚČE, od prosince 2003 začal pracovat na scénářích nového cyklu ZPĚT K PRAMENŮM.
Jinak bude duben v knihovně ve znamení besed pro
základní školy: o pohádkách našich i světových, dramatizaci pohádky, současné literatuře pro děti, o lidových zvycích k jednotlivým ročním období a další témata podle
zájmu vyučujících. Stačí zavolat na telefon: 384 422 397
či napsat na e-mail: knihovna@mkdac.cz a určitě se domluvíme. Knihovna rovněž nabízí informační lekce: k čemu
je knihovna, jak pracovat s prameny, katalogy, pomůžeme
s orientací v knihovně apod.
V dětském oddělení knihovny bude do velikonoc k vidění výstava velikonoční výzdoby vytvořená dětmi v rámci dvou březnových dílen – 17. a 24. března, nová soutěž
i možnost prohlédnout si nové naukové a zábavné CD
ROMy. V knihovně je možné zakoupit regionální publikace, včetně nejnovějšího titulu Michala Stehlíka: KSČ
proti katolické církvi, kterou vydalo Lidové sdružení
Dačice v roce 2004. Na květen připravujeme ve spolupráci s MěÚ přednášku Ing. Jiřího Müllera o krajinném rázu
Dačicka a přineseme více informací o noci s Andersenem,
celostátní akci, do níž se poprvé zapojila i naše knihovna.
Mgr. Zdeňka Chadimová

PRODEJNA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ
otevíráme 5. dubna 2004
Zlatá ulička, Palackého náměstí 28, Dačice

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 – 16:00 h
výuka v kurzech i individuálně, víkendové kurzy,
školné splátkově, kompletní informace, přihlášky.aj.:

www.autoskolanosek.cz
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Dačický kapr Jakub
V rámci projektu Jižní Čechy
pohádkové vytvořil kreslíř Jaroslav
Kerles prozatím 48 logotypů – postaviček kapříka Jakuba. Každý Jakub
je reprezentantem svého města či
regionu a tak je víc než logické, že
dačický Jakub ve svých ploutvích
svírá kostku cukru. Tento obrázek najdete ve Vandrovní
knížce na straně sedm společně s básničkou o Dačicích.
Vandrovní knížka je určená hlavně dětem. Na každé
stránce si mohou vybarvit obrázek, naučit se básničku
a zjistit adresu další pohádkové kanceláře. Orazítkovanou
vandrovní knížku mohou děti odevzdat v Hlavní pohádkové kanceláři v Českých Budějovicích a obdrží za ni nejen pohádkovou pastelku, ale i diplom, který je zároveň
vstupenkou na podzimní pohádkový karneval.
Ani to však není všechno – na karnevalu, letos se
uskuteční 7. listopadu, bude vylosován jeden ze sběratelů
pohlednic s kaprem Jakubem, který dostane od jihočeského pohádkového krále, režiséra Zdeňka Trošky, horské
kolo.
Další zajímavou akcí, kterou můžeme nabídnout je zapojení do druhého ročníku soutěže Putování s Mapou pohádkových regionů. V Infocentru si tuto mapu můžete zakoupit a pak už jen stačí navštívit pouhé čtyři z více jak
desítky pohádkových regionů, získat potvrzení o návštěvě
a odevzdat vyplněný kupón.
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První ročník této soutěže již zná svého vítěze. Na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze vylosovalmoderátor Jan Rosák výherce, který získal víkend pro čtyři
osoby v ***hotelu v Srní na Šumavě. Šťastnýmvýhercemje
Aleš Morávek z Dačic. Blahopřejeme.
Naďa Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Informace z Infocentra
Po měsíci zkušebního provozu Internetu pro
veřejnost jsme pro všechny zájemce připravili
nové pracoviště vybavené výkonným počítačem s barevnou tiskárnou, na které si můžete
vytisknou potřebné informace a dokumenty.

Dvořák & syn, Telč
Nabízí:
§
§
§
§
§
§
§

výrobu pomníků, urnových pomníků, krycích desek a rámů, vše z přírodního i umělého
kamene, včetně dopravy a montáže
výrobu betonových uren a urnových sklípků
čištění a přebrušování pomníků i na hřbitově
rovnání a opravy pomníků
přepisy a obnovy nápisů
prodej náhrobních doplňků – nerez, bronz, kámen, porcelán
čištění kamenných ostění, schodů apod.

§
§

Na zakázku vyrábí:
dlažby, schody, parapetní desky, kuchyňské, pracovní, zahradní stolky, krbové desky
široký výběr tuzemských i zahraničních žul.

Provozovna:
Štěpnická 61
588 56 Telč

e-mail: dvorakzprac.kamene@quick.cz

Tel./fax: 567 223 845
Mobil: 602 559 853
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Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Te l: 384 420 361, te l/fax: 384 420 292
www.ste fl -tour.cz ,
ce stovka@ste fl-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hrade c, tel: 384 362 696
Nabízíme: Léčebné pobyty na Slovensku
Dovolenou u moře: Chorvatsko, Itálie, Řecko, Španělsko
Last Minute – zájezdy do ex otických zemí – Egypt, Tunis
Poznávací zájezdy:
7. – 12. 4. Paříž speciál – královská sídla Versailles 4 990 Kč
a Fontainebleau nebo Eurodisneyland,
Lucembursko, Remeš, Amberk
8. - 12. 4. Paříž klasická, královská sídla
3 990 Kč
8. – 12. 4. Florencie, Řím a Vatikán velikonoční
4 990 Kč
18. – 22. 4. Holandsko
5 390 Kč
30. 4. – 2. 5. Slovensko - Tatranské nár. parky
2 500 Kč
1. – 9. 5. San Marino – Řím – Loreto – Ancona – 7 800 Kč
Assis - Florencie
7. – 15. 5. Chorvatsko – národní parky, Plivická 8 990 Kč
jezera a Krka, Šibenik

Zakázkové krejčovství - Svačinová
Jitka

Jednodenní zájezdy:
24. 4. Polský Těšín
390 Kč
Výprodej Rakousko
trasa Znojmo-Horn
24.
§ 4.zhotovení
oděvů -–dámské,
pánské 140 Kč
- Waidhofen/T.

§ opravy a úpravy oděvů

Záje z dy
§ zopravy
a kulturou:
a úpravy oděvů z kůže
17. 4. Spejbl a Hurvínek – divadlo 350 Kč dospělí, 300 Kč
doba : dítě, (dopr., vstup)
lze navštívit Pracovni
Matějskou pouť
pondělí
- pátek 9:00 - 17:00
25. 4. Rebelové
– muzikál
880 Kč (doprava, vstup)
15. po
5. telefonické
Galileo – muzikál
Kč (doprava, vstup)
dohodě možno 680
i v sobotu
15. 5. Bídníci – muzikál
630 Kč (doprava, vstup)
Adresa,

Rádi Vám Na
nabídneme
katalog
na Dačice
rok 2004380
a podáme
bližší
Sádkách
132/IV,
01
informace přímo v naší CK

Tel: 384 423 234, Mobil: 728 857 596

Přehlídka filmového klubu
Ve dnech 14. – 18. dubna 2004 se v dačickém kině
uskuteční v pořadí již třetí tématická přehlídka Filmového
klubu Dačice.
Pod názvem „Dačické vlnobytí“ byly zvoleny debuty
československé nové vlny v šedesátých letech. Diváci tak
budou mít možnost seznámit se s prvními filmy Miloše
Formana, Věry Chytilové či Jaromíra Jireše.
Doufáme, že stejně jako u předchozích přehlídek bude i tato hojně navštívena diváky a pět filmů československé filmové tvorby 60. let zaujme.
Středa
14. 4. v 19:30h
Čtvrtek
15. 4. v 19:30 h
Pátek
16. 4. v 19:30 h

Černý Petr
režie: Miloš Forman, 1963
Křik
režie: Jaromil Jireš, 1963
Slnko v sieti
režie: Štefan Uher, 1962

Sobota
17. 4. v 19:30 h
Neděle
18. 4. v 19:30 h

O něčem jiném
režie: Věra Chytilová, 1963
Démanty noci
režie: Jan Němec, 1964
Roman Indra, Michal Stehlík

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 15

Městské muzeum a galerie Dačice Vás
zve na Jarní výstavu
(jarní a velikonoční tradice a výzdoba v našich domovech)
Slavnostní zahájení v neděli 28. března 2004 ve 14 h.
V programu vystoupí dětský pěvecký sbor Pramínek ze
ZUŠ Dačice, který vede Vítězslav Hergesel.
Vystavují lidoví tvůrci z Dačicka, Slavonicka, Telčska; děti z mateřských škol, žáci základních škol a speciální školy, učni SOUZ v Dačicích. Prohlédnout si můžete:
kraslice zdobené nejrůznějšími technikami, obřadní pečivo z kynutého těsta, zdobené perníčky, pomlázky a výrobky z proutí, háčkované a paličkované výrobky, ozdobné
práce z papíru a jiného materiálu.
K prodeji jsou připraveny různé druhy kraslic (děrované, škrábané, malované voskem, drátkované), perníčky
klasické i vtlačované do forem, výrobky ze šustí, vystřihovánky do oken, drobné keramické dárky.
V průběhu výstavy bude vyhodnocena soutěž „O nejhezčí kraslici“, „O nejlepší perníčky“ a „O nejlépe
zapletenou velikonoční pomlázku“. O výsledku budou
rozhodovat návštěvníci výstavy.
Výstava je otevřena do 25. dubna 2004 denně kromě
5. a 19. dubna, 9 - 12 a 13 - 16 hod.
Mgr. Marie Kučerová

Dům dětí a mládeže
31. 3. Velikonoční výstava v DDM Za Lávkami.
– 7. 4. Přístupná bude v pracovní dny v době od 8:00 do
16:00 h. Vstup volný.
8. 4.
Pletení pomlázek a výroba kraslic – od 9:00 h
v DDM. Je třeba, aby si děti přinesly proutky
a vyfouknutá vajíčka.
8. 4.
9. 4.

Velikonoční obíhaná – stolní tenis – od 14:00 h.
Výlet vlakem do bolíkovských hutí. Sraz
účastníků je v 8:45 h u DDM. Drobné na vlak
a svačinu sebou. Informace na DDM nebo na tel.
384 422 453.

23. 4.
25. 4.

Oslavy Dne Země v Malém Pěčíně – 14:30 h.
Vystoupení mažoretek před Penny Marketem od
14:00 h.

Odešel Karel Kachyňa
Když se v pátek 12. března objevila zpráva, že zemřel
významný český režisér Karel Kachyňa, všechny komentáře se shodovaly v tom, že s jeho odchodem skončila
jedna velká kapitola naší kinematografie. Filmy Karla Kachyni patří svou kvalitou do zlatého fondu českého filmu.
Za všechny zmíním jen přelomový film Ucho či seriál
Vlak dětství a naděje. Na závěr této krátké vzpomínky
bych rád připomněl historickou drobnost, že Karel Kachyňa patří také do dějin města Dačic. Jeho otec, rovněž
Karel Kachyňa, byl v Dačicích v letech 1928 – 1932
okresním hejtmanem a jeho syn navštěvoval po dva roky
dačickou školu.
PhDr. Michal Stehlík, zdroj www.dacice.info

MMaG

MěKS

Film.
klub

KINO
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KULTURA

2. 4., 3. 4., 4. 4. v 19:30 h
LÁSKA NEBESKÁ
Film Velká Británie s titulky, vstupné 50 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

10. 4., 11. 4. v 19:30 h
MEZI NÁMI DĚVČATY
Film USA s titulky
Vstupné 57 Kč

23. 4., 24. 4., 25. 4. v 19:30 h
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
Český film
Vstupné 70 Kč

30. 4. v 17:00 h, 1. 5., 2. 5. v 19:30 h
MAZANÝ FILIP
Český film, vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
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14. – 18. dubna 2004
„Dačické vlnobytí“ - přehlídka Filmového klubu Dačice
program představení uvnitř čísla na str. 15
22. 4. v 19:30 h
Pavel Šporcl
Houslový recitál
„Jarní výstava“
(jarní a velikonoční tradice, výzdoba domácností)
Výstava je otevřena do 25. 4. 2004
denně kromě 5. a 19. dubna, 9 - 12 a 13 - 16 h.
Neděle 25. dubna 2004 v 7:00 h
„Vítání ptačího zpěvu“
Sraz u kašny na Havlíčkově nám. v Dačicích
(procházka zámeckým parkem s poznáváním hlasů
ptáků), připravil: ČSOP Vysočina a Spolek přátel muzea
v Dačicích

24. 4. ve 21:00 h
Taneční zábava
Hraje SECRET, hlavní sál MěKS
Sobota 3. dubna 2004 ve 13:30 h
„Vítání jara“ –
první vycházka do přírody, (bledule jarní na Dačicku; odjezd autobusem z Havlíčkova nám., v případě nepříznivého
počasí náhradní termín 10. 4.).
„Zvířata na dosah“
(zvířata žijící na louce, na poli, v lese a u vody), názorná
poznávací výstava připravená se členy mysliveckých
sdružení na Dačicku.
Slavnostní zahájení v sobotu 1. května 2004 v 16:00 h.
Do 23. 5. 2004 denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16 h.

