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ZASTUPITELSTVO

na svém 9. zasedání konaném 28. ledna 2004

· schválilo rozpočet města na rok 2004 s celkovými
příjmy 148.212 tis. Kč a s celkovými výdaji 201.445
tis. Kč a schodkem rozpočtu 53.233 tis. Kč, který bude
hrazen z části dlouhodobým úvěrem ve výši 40 mil.
Kč, z části vlastními prostředky města získanými
z výsledků hospodaření předchozích let ve výši 16.033
tis. Kč
· schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřských škol a školních družin
· schválilo prodej nově vzniklé parcely v obci Dačice a
k. ú. Borek u Dačic o výměře 170 m2 do společného
jmění manželů Vladimíra a Marie Lysých z Borku za
cenu Kč 8.500,-· schválilo poskytnutí peněžního příspěvku manželům
Radkovi a Markétě Dvořákovým z Dačic ve výši Kč
100.000,-- z důvodu splnění podmínky vyhlášené veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nivy
· schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
s manželi Romanem a Marií Sedlákovými z Dačic,
jejímž předmětem je budoucí prodej pozemku pro
stavbu rodinného domu v lokalitě Nivy
· schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
s Ing. Ctiborem Blahou z Dačic, jejímž předmětem je
budoucí prodej pozemku pro stavbu rodinného domu
v lokalitě Nivy
· schválilo prodej pozemků v obci Dačice a k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic do společného jmění manželů Jiřího a Jarmily Dvořákových z Hostkovic za cenu
Kč 5.100,-· schválilo účast města Dačic v Nadaci jihočeských cyklostezek a složení Kč 12.000,-- do základního jmění
této nadace
· schválilo rozpočet sociálního fondu města Dačic na
rok 2004
· vzalo na vědomí informaci o předpokládaných příjmech a nákladech na provoz letního koupaliště
· pověřilo starostu města jednáním o možnostech převodu Nemocnice Dačice pod správu Jihočeského kraje
· pověřilo starostu města zajištěním sepsání příslušných
smluv a jejich signováním k provedení schválených
usnesení zastupitelstva města

Letní čas - 28. března 2004
V tento den o druhé hodině středoevropského času
se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

Zdarma do každé rodiny
Únor 2004

RADA MĚSTA
· vzala na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství
v roce 2003. Za rok 2003 bylo na poplatku za odpady
vybráno Kč 3.016.829,--, nedoplatky činily Kč
32.498,-- a přeplatky Kč 15.198,-· schválila zrušení veřejné obchodní soutěže na stavbu
Aquaparku Dačice a současně schválila i zrušení veřejné obchodní soutěže na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 40 mil. Kč z důvodu nepodepsání smlouvy
s dodavatelem stavby VHS plus Znojmo, spol. s r. o.
v termínu stanoveném zákonem
· vzala na vědomí přechod nájmu bytu v domě 304/I
v Bratrské ulici z původního nájemníka Jany Landové
na její dceru Moniku Procházkovou od 1. 2. 2004
· schválila uzavření smlouvy s Jiřím Chládkem z Dačic
na pronájem prodejny včetně skladových a ostatních
prostor v Obchodním centru, Antonínská ulice, za dohodnuté roční nájemné bez služeb ve výši Kč 44.267,-· schválila uzavření smlouvy s Pavlem Novákem z Jindřichova Hradce na pronájem kanceláře včetně společných prostor v Obchodním centru v Antonínské ulici
za roční nájemné bez služeb ve výši Kč 12.974,-· vyhověla žádosti SDH Dačice o uspořádání noční soutěže hasičských družstev v sobotu 15. května 2004
· schválila cenu vody pro místní části Malý Pěčín, Velký
Pěčín a Lipolec ve výši Kč 26,--/m3 s účinností od
1. 3. 2004
· rozhodla sejmout ze zábradlí nad Kancnýřovým sadem
reklamní tabule
· schválila cenu Kč 1,-- za 1 minutu provozu internetu
pro veřejnost v Infocentru MěÚ
· vyslovila souhlas s prodloužením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 1+1 v ulici Nivy 161
Jaroslavu Mátlovi na dobu určitou od 1. 2. 2004 do
31. 1. 2008 s možností dalšího prodloužení, bude-li
trvat pracovní poměr na MěÚ
· vyslovila souhlas s prodloužením smlouvy o pronájmu
bytu zvláštního určení I. kategorie o velikosti 1+kk
v ulici Nivy 163 Marii Bejdákové na dobu určitou od
1. 3. 2004 do 28. 2. 2005
· vyslovila souhlas s pronájmem bytu I. kategorie o velikosti 3+1 v domě č. 228/I v Bratrské ulici TJ
Centropen od 1. 2. 2004 do 31. 1. 2009 s možností
podnájmu bytu
· vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu II. kat. o velikosti 2+1 v Sokolské ulici 200
s Kateřinou Kočovou a Davidem Kounkem z Dačic na
dobu neurčitou od 1. 2. 2004. Jmenovaní nabídli nejvyšší částku základní složky nájemného Kč 215.000,-· vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu v Domě s pečovatelskou službou s Marií Doležalovou z Dačic od 1. 2. 2004 na dobu neurčitou
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Dvě otázky pro zastupitele

Aktuality
· Ve dnech 1. až 3. března nebude z důvodu školení
pracovnic odboru dopravy a silničního provozu fungovat agenda řidičských průkazů. Ostatní provoz odboru
je v těchto dnech bez omezení.
· Ve výběrovém řízení na místo pracovnice správního
odboru (zástup za mateřskou dovolenou) byla vybrána
Blanka Bílková z Jindřichova Hradce.
· Ve výběrovém řízení na místo pracovníka odboru kultury a cestovního ruchu (zástup za mateřskou dovolenou) byl vybrán Pavel Urban z Popelína.
· Výherci soutěže z internetových stránek města za měsíc leden jsou: Zdeněk Kostelecký, Třebětice, Kamil
Kupec, Hradišťko, Jana Besedová, Borek. Správná odpověď zněla: Dobrohošť.
· Lhůta splatnosti poplatku ze psa končí 31. 3. 2004.
· Připomínáme lhůtu splatnosti poplatku za odvoz komunálního odpadu, která končí 30. 4. 2004. Všechny
poplatky lze uhradit na pokladně Městského úřadu
v Dačicích, Krajířova ul. 27, II. patro.
· Služba internet pro veřejnost je k dispozici od 1. února
2004 v Infocentru Městského úřadu Dačice, Palackého
náměstí 1/I.
· Potřebujete-li odeslat fax, můžete tak učinit v Infocentru Městského úřadu Dačice.
· Správné telefonní číslo na Okresní správu sociálního
zabezpečení v Jindřichově Hradci je: 384 359 111.
· V Infocentru je možné vyzvednout si formuláře žádostí o prodloužení lhůty k dokončení stavby, ohlášení
udržovacích prací, ohlášení drobné stavby, ohlášení
stavebních úprav návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí a další potřebné formuláře pro jednání s odborem územního a stavebního řízení.
· V Infocentru na Palackého náměstí 1/I jsou dále k vyzvednutí formuláře z bytového odboru a to: žádost o
přidělení volného bytu a žádost o výměnu bytu v majetku města.

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Rozpočet versus bazén
Rekonstrukce Palackého náměstí
Odpadové hospodářství za rok 2003 v číslech
Greenways – Zelené stezky
Zásady chování při přirozené povodni
Dačická kaskáda
Zápis dětí do mateřských škol
Jižní Čechy pohádkové
Jarní výstava v dačickém muzeu
Uzávěrka příštího čísla: 15.března 2004
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Odpovídá zastupitel Petr Birner
Co je podle Vás největší předností
Dačic?
Určitě je to poloha města uprostřed nezaměnitelného rázu přírody a v relativně
zdravém životním prostředí, do kterého bylo nemálo investováno (městská ČOV v Toužíně, kanalizační sběrače
podél řeky Dyje, celoplošná plynofikace města a další).
I historie a zděděné památky přispívají k rozvoji turistického ruchu a k celkovému rozvoji města. Velké i malé
prosperující firmy jako TRW-DAS, Centropen a další,
nemocnice, několik škol, rozvinutá maloobchodní síť
a dobré podmínky pro sport a kulturu vytvářejí z města
přirozené centrum nejen pro jeho spádové území, ale i několik nejbližších měst a zajišťují dobrou zaměstnanost.
Výhodou je také zřízení tzv. „malého okresu“ (pověřeného úřadu III. stupně), který nejenže přibližuje veřejnou
správu občanům, ale také posiluje postavení města v jihočeském kraji. V neposlední řadě je to i připravenost a nabídka města pro další rozvoj výstavby v lokalitě Nivy, kde
jsou cca na 8 ha připraveny parcely s infrastrukturou pro
rodinné řadové domy, dva bytové domy a podnikatelské
objekty komerčního využití.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte
řešení?
V současné době vidím jako nejvážnější problém budoucnost nemocnice. Nemocnice je finančně ztrátová
i přes zvyšující se miliónové dotace města. Pro další provoz bude nutné v nejkratší době zajistit investice na rekonstrukci stravovacího provozu, JIP a operačních sálů.
Financování zmíněných investic již vůbec není v možnostech městského rozpočtu. Jako asi jediné, ale ne jednoduché řešení, se nabízí zařadit nemocnici do sítě nemocnic
Jihočeského kraje a zapojit krajský rozpočet do financování.
Dalším, ne malým, problémem je dopravní zatížení
města, nedostatek parkovacích míst především v centru
a na sídlišti Červený vrch a špatný stav některých komunikací. Pro zásadní odlehčení dopravní zátěže centra je
připravován obchvat města. Je jen otázkou času a možností státního rozpočtu, kdy budou na tuto stavbu uvolněny
prostředky. Počet parkovacích míst zvýší připravená stavba parkoviště u Homolkova mlýna u řeky Dyje a společné
parkoviště pro koupaliště a sídliště Červený vrch. Stav
většiny hlavních místních komunikací byl zlepšen jejich
rekonstrukcemi v minulých letech. Rovněž hlavní průtahy
městem, které jsou ve vlastnictví státu – ul. Hradecká,
Havlíčkovo nám., ul. Göthova a Berky z Dubé, byly nedávno rekonstruovány včetně inženýrských sítí. Nejkritičtější situace je na Tř. 9. května. Zde bude nutné zajistit
rekonstrukci vodovodu a kanalizace vlastníky těchto sítí a
následně rekonstrukci komunikace Jihočeským krajem.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 2/2004. Ročník sedmý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing. Karel
Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401 211.
Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice-mesto.cz.
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Rozpočet versus bazén
Nejvíce kritizovanou částkou v rozpočtu města na rok
2004 byl úvěr ve výši 40 mil. Kč na stavbu bazénu. Bazén
sice nebude, a to kvůli nepodepsané smlouvě o dílo, ale
přesto bych se chtěl zamyslet nad některými připomínkami, které zazněly na posledním zastupitelstvu města.
Například výše úvěru vzhledem k rozpočtu města.
Postaví-li se 40 milionů půjčky proti příjmům městského
rozpočtu, tvoří půjčená částka kolem 30% příjmů. Tento
podíl byl velmi kritizován. Když se ale na těchto 40 mil.
podíváme z pohledu zatížení rozpočtu města na příští léta,
vychází roční splátka úroku a jistiny na 3,8 % z celkových
ročních příjmů. Tato hodnota odpovídá zhruba podílu stavebních spoření rodiny vzhledem k jejím financím. Pokud
chce rodina postavit dům nebo si koupit byt, musí si většinou také půjčit. Podíl půjčky či úvěru k rozpočtu rodiny
bude jistě přesahovat městských 30%. Rodina si musí spočítat, jestli bude moci splácet závazek i v následujících
letech. Stejně je tomu i u města.
Splátky úvěru na koupaliště by v příštích letech samozřejmě snížily možnost investovat, ale v žádném případě
by investiční činnost nezastavily úplně. V rozboru, který
měli zastupitelé k dispozici a je uveden níže, byl propočítán výhled do roku 2007, ze kterého vyplývá, že při realizaci bazénu zbude na další investice zhruba polovina částky, kterou by město mělo, kdyby se stavba neprováděla.
Zároveň se v něm počítalo s podporou nemocnice ve výši
10 milionů Kč ročně. Z těchto důvodů se mi postavení
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Aquaparku a nemocnice proti sobě zdá nesprávné, zavádějící a prosazování podpory nemocnice za dobývání se
do otevřených dveří.
Druhým argumentem proti bazénu je množství rybníků v okolí Dačic. Využít některý z nich pro veřejné koupání je v dnešní době téměř nemožné. Klimatické podmínky, zemědělská velkovýroba, chov ryb, to vše neumožňuje
zmíněné vodní plochy využít ke koupání. Jindřichův
Hradec investoval do obnovy plovárny na rybníku Vajgar
milionové částky a po několika parných dnech minulého
léta musel být provoz z hygienických důvodů uzavřen.
Aquapark. Pod tímto pojmem si lidé představují ohromné zařízení v Liberci a jiná centra tohoto typu. Projekt
dačického koupaliště tyto rozměry nemá. Je navržen tak,
aby vyhovoval potřebám Dačic a jejich okolí. Co se týká
atrakcí - samozřejmě by bez nich byla stavba i provoz levnější, ale dovolím si otázku: Koupí si z vás někdo černobílou televizi i když je levnější? Vířivá pračka je jistě
levnější než automatická, ale kolik domácností by si ji
dnes pořídilo?
Pokus postavit pro Dačice odpovídající koupaliště se,
bohužel, opět nezdařil. Zařadil se s pořadovým číslem čtyři za prvorepublikový záměr plovárny, rekreační zóny
v okolí toužínské nádrže a betonové torzo na loukách u
areálu Stavcentu. Dačice jsou krásné město s velkým lidským i ekonomickým potenciálem. Za poslední roky se ve
městě hodně zlepšilo a vybudovalo. Věřím, že i stoletá
touha po koupališti bude naplněna.
Pavel Habr, místostarosta
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Zastupitel, zastupitelé, zastupitelstvo?

Rekonstrukce Palackého náměstí

Tak jsem si dovolil nadepsat svoje zamyšlení pod dojmem posledních ostře sledovaných zasedání zastupitelstva
v Dačicích, na kterých se schvaloval záměr výstavby
koupaliště a rozpočet města.
V jaké atmosféře se odehrávalo zasedání překvapilo
nejen mne, ale i další občany. Začíná se na našich zastupitelstvech stávat pravidlem, že když dochází argumenty,
nastupují silná slova a osobní útoky. Myslím si, že toto se,
a musím říci – bohužel, stává stále častěji.
Smutné je, že zmíněné útoky zaznívají také od předsednického stolku. Slušný neznamená být slabý, i když se
to v naší společnosti tak vnímá. Nechci nikoho poučovat,
jen se zamýšlím nad tím, kde se v lidech bere netolerantnost k názoru druhých. Nezkušeně jsem se domníval,
že je možné přesvědčit druhé o správnosti vlastního
názoru, nebo vybrat demokratickým hlasováním většinový názor, kterému se podřídím. Samozřejmě myšleno
ve věcech obecných.
Po odhlasování výstavby koupaliště v zastupitelstvu
začal v tisku i mezi občany hon na „nezodpovědné“ zastupitele, kteří si dovolili demokratickým hlasováním v zastupitelstvu vyjádřit souhlas s výstavbou koupaliště.
V novinách se objevil i požadavek na zveřejnění jmen
těch jedenácti zastupitelů, kteří údajně svým rozhodnutím
na sebe vzali zodpovědnost za zdravotní péči nás všech.
A tomu už jsem nerozuměl vůbec. Naštěstí pisatelka nechtěla hlavy oněch jedenácti zastupitelů, ani zabavení
jejich majetku v duchu let minulých.
Každý ze zastupitelů byl zvolen v řádných volbách
a byla mu svěřena důvěra občanů s tím, že bude dle svého
nejlepšího vědomí a svědomí rozhodovat ve prospěch
svých občanů a svého města. K tomu přece dostal od
svých voličů mandát. Všichni zastupitelé jsou občany
Dačic a delší či kratší dobu zde bydlí. A rozdělovat zastupitele na zodpovědné a nezodpovědné?
V programovém prohlášení na začátku našeho volebního období se všichni zastupitelé jednohlasně shodli jak
na pokračování ve výstavbě koupaliště, tak, dle možností
města, na zachování nemocnice. Co člověk to jiný názor
na řešení dané věci a na její důležitost. Nelze však očekávat veškerá nápravná opatření jen od města, protože
i nemocnice má svoje ekonomické a odborné vedení a to
zodpovídá za hospodářské výsledky nemocnice městu.
Zjednodušit si vše na „město dej“ není asi konstruktivní. Každý musí nést svůj díl zodpovědnosti. Je nutné
sdělovat občanům skutečný stav věcí, i když nejsou
v souladu s našimi požadavky. Ale to se v životě stává
a veřejná diskuse je nejlepší základ pro nalezení
společného řešení.
Tak, jak stárne populace ve státě, tak stárne i v našem
městě. Nás, dříve narozených, bude stále více. My máme
už jiná životní přání, než mladí lidé. Proto bude třeba
i do budoucnosti najít takovou rovnováhu mezi potřebami
mladých a nás dříve narozených, která by vedla k dobrému soužití všech občanů bez rozdílu věku.
Rudolf Hájek, místostarosta

Tak, jak je pro chod města a jeho místních částí důležité zajištění sběru komunálního odpadu, je důležité i zajištění pitné vody a likvidace odpadních vod, jinak řečeno
„odkanalizovaní“. Každý rok město dává velké finanční
prostředky na rekonstrukce a výstavbu těchto zařízení,
neboť je jednou z hlavních starostí města toto zajistit. Jen
pro připomenutí – v roce 2003 bylo vynaloženo s pomocí
dotace na kanalizaci a vodu 31 000 000 Kč (Bílkov, Vokáčovo náměstí, Neulingerova ulice).
Také v letošním roce se uskuteční další rekonstrukce
kanalizace a vodovodního řadu v Dačicích, a to na Palackého náměstí a „Myší díře“, s připojením na kanalizační
sběrač, která má přímou návaznost na provedenou rekonstrukci v Neulingerově ulici v roce 2003.
Je to další krok k odstranění problémů se zastaralou
kanalizací a vodovodními řady. Předpokládané investiční
náklady jsou ve výši 4 000 000 Kč. Investorem stavby
bude Družstvo Vodospol, jehož je Město Dačice členem.
Při těchto stavbách je důležitá spolupráce všech občanů,
neboť to bude znamenat určitá omezení v dopravě i v pohybu lidí ve středu města. Po zkušenostech v místní části
Bílkov, kde byla velmi dobrá spolupráce s obyvateli, věřím, že i v Dačicích tomu nebude jinak.
Zahájení stavby se připravuje na konec měsíce dubna
a dokončení na měsíc červen. Toto je předpoklad. Co nám
však skrývá podzemí na náměstí, je v současné době velká
neznámá. Jelikož bude uzavřena křižovatka na dolní části
Palackého náměstí, znamená to zajištění objížděk na dobu
přibližně třech týdnů a dalších změn v dopravním značení.
Další informace budou zveřejněny po obdržení všech
potřebných vyjádření. Pokud budou občané potřebovat
další doplňující informace, je možné se obrátit na Odbor
správy majetku města na Městském Úřadě v Dačicích,
Krajířova 27/I, I. patro, tel. č. 384 401 227.
Rudolf Hájek, místostarosta

Zákres rekonstrukce:
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Činnost odboru správy majetku města
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, I. poschodí, č. dveří. 202,
203
Pracovníci
Vladimír Vávrů, vedoucí
Lubomír Bárta, zástupce vedoucího
Libor Kořínek
Ladislav Milota
Věra Smetanová
Ing. Jiří Koudelka
František Zelinka
vedoucí odd. provozního

tel.
384 401 227
602 168 796
384 401 230
384 401 230
384 401 230
384 401 228
384 401 228
384 401 226
728 115 735

Odbor správy majetku města se dělí na dvě oddělení
a to na oddělení správy majetku a oddělení provozní.
Oddělení správy majetku zabezpečuje veškeré úkony
spojené s majetkem města a investiční činností. Oddělení
provozní zabezpečuje chod budov městského úřadu a dalších nebytových prostor včetně obsluhy plynových kotelen, úklidu a odstraňování odpadů.
Vladimír Vávrů - spravamaj@dacice-mesto.cz, vedoucí odboru – řídí práci na odboru a provádí kontrolní
činnost, řídí ekonomiku odboru a kontroluje finanční plnění na jmenovitých akcích a vyhodnocuje čerpání finančních prostředků. Zpracovává předběžné rozpočty staveb
a připravuje investiční akce v návaznosti na rozpočet
města. Podílí se na přípravě rozpočtu města a jeho rozpočtových opatřeních. Průběžně provádí kontrolu plnění
rozpočtu města v příjmech a běžných i kapitálových
výdajích v rámci činnosti odboru. Kontroluje majetek ve
vlastnictví města, hospodárnost jeho využití, zabezpečuje
jeho správu a jeho opravy. Dohlíží na dodržování zákonů
a obecně závazných vyhlášek na úseku správy majetku.
Organizuje zadávání veřejných zakázek na úseku investičních akcí města, na opravy a údržby a na projektovou
a inženýrskou činnost. Kontroluje průběh prací na stavbách, kvalitu prací a termíny plnění. Za odbor předkládá
přednesy v radě města k projednání a schválení.
Lubomír Bárta - vystavba@dacice-mesto.cz, zástupce vedoucího – na úseku stavební činnosti provádí přípravu staveb a kontrolu projektových dokumentací, průběžně
kontroluje stavby a přebírá dokončené práce a stavby.
Zajišťuje geometrická zaměření pozemků a staveb, věcná
břemena včetně přípravy smluv se zápisem do katastru
nemovitostí. Vyhledává a zajišťuje dotace na odboru.
Spolupodílí se na přípravě prodejů, koupí nebo směn nemovitostí včetně přípravy potřebných smluv. Zajišťuje
daňová přiznání z převodů nemovitostí.
Libor Kořínek – investice@dacice-mesto.cz, na úseku
stavební činnosti zajišťuje přípravu staveb, vyřizuje potřebná zákonem stanovená povolení a rozhodnutí. Připravuje a kontroluje smlouvy o dílo a smlouvy o zřízení
věcných břemen, případně další dohody. Zajišťuje potřebná vyjádření a stanoviska orgánů státní správy, správců
sítí a ostatních účastníků pro územní řízení, stavební
řízení, vodoprávní řízení a kolaudační řízení, eventuálně
pro řízení na využití území. Zajišťuje zadávání veřejných
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zakázek podle zákona 199/94 Sb. Eviduje a archivuje spisové materiály na odboru. Organizuje výběrové řízení pro
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení města Dačic.
Provádí běžnou kontrolu veřejného osvětlení a městského
rozhlasu. Kontroluje místní komunikace, chodníky, veřejná prostranství, vydává potřebná vyjádření k překopům
a vybírá místní poplatky podle obecně závazné vyhlášky
č. 6/2003. Zabezpečuje a doplňuje pasportizaci místních
komunikací, mostů a dopravního značení.
Ladislav Milota – pozemky@dacice-mesto.cz, zabezpečuje správu pozemků, rybníků a veřejné zeleně, jejich
pronájem včetně přípravy nájemních smluv. Organizuje
prodeje, koupě či směny nemovitostí včetně přípravy patřičných smluv a zápisů do katastru nemovitostí. Provádí
kontrolu na pronajatém vodním hospodářství a na pozemcích. Zajišťuje převod nemovitostí do vlastnictví města
dle zákona č. 172/91 Sb. o převodu některých věcí
z majetku ČR do vlastnictví obcí. Podává návrhy na údržbu veřejné zeleně, kácení a prořezávku stromů. Zajišťuje
podle potřeby rozbory kvality podzemních vod, půdy
a porostů. Zajišťuje daňová přiznání z převodů nemovitostí.
Věra Smetanová – dotace@dacice-mesto.cz, provádí
ekonomiku odboru, sleduje finanční plnění na jednotlivých akcích a příjmy a výdaje z rozpočtu města podle jednotlivých kapitol. Připravuje návrhy rozpočtu pro další
období a rozpočtová opatření za odbor. Vede odpadové
hospodářství města mimo výběru poplatků. Podílí se na
evidenci a vyhodnocování státních dotací. Zabezpečuje
dotační politiku v rámci programu obnovy venkova pro
obce v působnosti městského úřadu s rozšířenou působností.
Ing. Jiří Koudelka – pronajmy@dacice-mesto.cz,
zabezpečuje správu nebytových prostor, jejich pronajímání, přípravu nájemních smluv, dodatků a výpovědí.
Provádí kontrolu nebytových prostor, kontrolu hospodaření nájemců a zabezpečuje drobné opravy. Organizuje
pronájem tržnice pro pořádání trhů. Pečuje o budovy občanských komisí v místních částech a o budovy SDH.
V součinnosti s bytovým odborem zabezpečuje prodeje
bytů podle platných předpisů stávajícím nájemcům nebo
v soutěži. Zabezpečuje pravidelné roční inventury pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města. Eviduje spotřeby
el. energie, vody a plynu v objektech města včetně rozpočítání a zajištění přefakturace nájemcům. Zajišťuje prodej
nepotřebného materiálu prostřednictvím rady města. Podle
obecně závazné vyhlášky vybírá poplatky za užívání
veřejného prostranství, za umístění reklamních zařízení,
případně připravuje smlouvy na pronájem veřejného
prostranství. Organizuje pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů. Provádí
kontrolu plnění smluv uzavřených s VaKem JČ a. s.
o správě kanalizací a vodovodů.
František Zelinka - vedoucí oddělení provozního –
provádí správu a údržbu budov městského úřadu, včetně
venkovních prostranství, údržby zeleně a zimní údržby
chodníků. Obsluhuje plynové kotelny a výtahy. Řídí
a kontroluje pracovnice úklidu, provádí nákup mycích,
čistících a ochranných prostředků.
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Odpadové hospodářství v číslech
Jak se stalo téměř pravidlem, píšeme i tento měsíc
v našem zpravodaji o odpadovém hospodářství Města Dačic a 11 místních částí. Tentokrát to bude souhrn za rok
2003 podle skutečného množství a nákladů.
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Ceny za uloženou tunu komunálního odpadu na městské skládce Borek platné v roce 2004:
občané města a místních částí
členské obce „Dobrovolného svazku obcí
Skládka Borek“
nečlenské obce

378 Kč/t
578 Kč/t
914 Kč/t

Svoz komunálního odpadu: popelnice, odpadové
koše a velkoobjemové kontejnery - dále jen (VOK). Za
rok 2003 bylo svezeno:
z popelnic a odpadových košů
1 302,10 t
z VOK - Dačice
539,03 t
z VOK – místní části
215,14 t

Odpady jsou záležitostí nás všech, proto bych chtěl
poděkovat všem, kteří tento problém tak chápou. Začínat
ve snižování množství a třídění odpadu u sebe, je to nejlepší řešení.
Rudolf Hájek, místostarosta

Četnost svozu komunálního odpadu z VOK se oproti
roku 2002 navýšila o 17 kontejnerů, což bylo dáno zejména přeplňováním kontejnerů odpadem, který mohl být zařazen mezi separovaný odpad (kov, papír, plasty) a odpadem, který do VOK nepatří (televizory, výpočetní technika, nábytek, stavební odpad, apod.).

Harmonogram
přistavování velkoobjemových kontejnerů
březen 2004 – úklid bioodpadu

Svoz separovaného odpadu: V roce 2003 občané vytřídili:
skla
54,13 t
směsného plastu
17,64 t
papíru
36,68 t
železného šrotu
4,56 t
z výkupny druhotných surovin
251,36 t
S potěšením můžeme říci, že množství separovaného
odpadu se zvýšilo o 13,7 t. Od 1. 7. 2003 byl zahájen sběr
nápojových kartonů do červených sběrných nádob a bylo
vyseparováno 120 kg nápojových kartonů.
Celkové náklady na svoz separovaného odpadu činily
v loňském roce 370 308,10 Kč.
Odměny firmy EKOKOM za sběr a třídění separovaného odpadu v r. 2003 dosáhly částky 248 850,70 Kč.
Použití odměny je účelově vázáno. To znamená, že může
být použita na financování nákladů, které přímo souvisejí
s nakládáním s komunálním odpadem (vzdělávací a informační programy, projekční činnosti, systém sběru, třídění
a využívání komunálního odpadu).
Sběr a likvidace nebezpečného odpadu:
Za rok 2003 bylo předáno k ekologické likvidaci:
obalů se zbytky ( barev,olejů)
suchých článků
pneumatik
lednic
televizorů

Antonínská

Týden
11. 12. 13. 14.
o

Berky z Dubé
B. Němcové

o
o

Bratrská

o

Červený vrch
Dlouhá

o
o

Havlíčkovo nám.
Jemnická

o
o

Mládežnická

o

Na vyhlídce

o

Vápovská
Bílkov

o
o

Borek
Dolní Němčice

o
o

Hostkovice

o

Hradišťko

o

Chlumec
Lipolec

o
o

Malý Pěčín

o

Prostřední Vydří

o

Toužín

65 kg
120 kg
3,14 t
21 ks
189 ks

Stav k 31. 12. 2003: Počet poplatníků, kteří jsou
povinni platit místní poplatek za likvidaci odpadů je
7 938. Na místním poplatku bylo vybráno 3 016 829 Kč.
Nedoplatky od 47 poplatníků činily 32 498 Kč. Celkové
náklady na odpadové hospodářství dosáhly 3 075 920 Kč.
Největší množství komunálního odpadu ve VOK za
rok 2003 :
ulice Berky z Dubé
Havlíčkovo náměstí
ulice Jemnická

Stanoviště

82 t
77 t
57 t

Velký Pěčín

o
o

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

Ondřej Křížek, Bílkov

manželství: Antonín Kopřiva, Velká Lhota
a Zdenka Kučerová, Velká Lhota
Štefan Sýkora, Slavonice
a Helena Sokolíková, Poprad
úmrtí:

Marie Bendová, 76 let, Dačice
Marie Doležalová, 81 rok, Dačice
Jiřina Smrčková, 78 let, Dačice
František Brož, 52 roky, Dolní Němčice

Greenways
Tento americký výraz je pro
řadu lidí neznámý, ačkoliv se můžeme se symbolem této myšlenky
setkat také v Dačicích. Greenways
znamená v překladu Zelené stezky
a organizace se k nám dostala z
USA již v roce 1990. Slovo má
několik významů a pro mne je nejpřijatelnější ten, který hovoří o přirozených trasách vedoucích krajinou, vhodnou pro pěší a cykloturisty.
Greenways není nová myšlenka. V Evropě je celá řada turistických a rekreačních tras pro pěší, lyžaře nebo cyklisty. Stezky spojují zelené plochy měst a zajišťují obyvatelům sídel přístup do krajiny. Vedou podél toků řek
a přes zajímavá a památná místa. Jsou to trasy spojující
přírodní parky, hrady, zámky, skanzeny a různé jiné zajímavosti přírody a lidské tvořivosti.
V ČR se nositelem myšlenky stalo Občanské sdružení
Greenways - Zelené stezky. Z jeho iniciativy vznikla
v roce 1995 trasa pěších turistů Praha - Vídeň a v roce
1997 byla mezi těmito evropskými městy vyznačena i dálková cyklotrasa. Naše město je v koridoru stezky „Greenways Praha – Vídeň“. V délce asi 120 km na území
Jihočeského kraje a kraje Vysočina vede po cyklotrasách
a turistických značkách, ale i mimo ně. Jsou na ni umístěny informační tabule, přístřešky pro odpočinek a
orientační dřevěné sloupky a na návštěvnických objektech
informační tabulky. V našem regionu vede stezka po
cyklotrase číslo 16 z Roštejna přes Telč, Kostelní Myslovou, Kostelní Vydří a Dačice do Slavonic. V Dačicích je
umístěn dřevěný orientační sloupek „Greenways“ naproti
městskému kulturnímu středisku.
Od roku 1998 řídí program Zelené stezky – Greenways Nadace partnerství jako jeden ze svých programů
pro zlepšování životního prostředí a podporu regionálního
rozvoje. Je v zájmu regionu připravit pro návštěvníky
zajímavý program tak, aby jen neprojížděli, ale strávili
příjemný čas nejen rekreací, ale i poznáním. Toto je prostor pro spolupráci občanských organizací, obcí a mikroregionů. Případný zájemce má možnost si vybrat i jiné
trasy, např. „Greenways - Moravské vinařské stezky“. Ale
to jsou již náměty na příjemnou dovolenou…
Rudolf Hájek, místostarosta

Zápis budoucích prvňáčků
Rok utekl jako voda a opět je tady ten
velký den – „Den zápisu“. Budoucí prvňáčci přicházejí s úsměvem, nadšením, ale
i s obavami z neznámého prostředí. Není
se čeho bát, vždyť my učitelé, se na Vás,
děti, těšíme.
S budoucími školáky jsme si povídali
o tom, jak se jmenují, kde bydlí. Zjišťovali jsme znalost
barev a geometrických tvarů, počítali jsme zvířátka,
vyprávěli pohádky, kreslili obrázky. Každé ze 75 zúčastněných dětí si odneslo domů drobné dárky (věnovala
firma PAS – D, Sdružení rodičů, aj.).
Všechny děti si zaslouží pochvalu – byly moc šikovné. A my už se těšíme - nashledanou v září.
Učitelé I. stupně ZŠ Komenského

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra

29. 3. 2004 v 16:00 h – zahájení nového kurzu
veškeré informace na učebně
úřední den - každé pondělí 15:00 – 16:15 h
tel. 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669

www.autoskolanosek.cz
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Vážení spoluobčané,
v nedávné době došlo na řece Moravské Dyji
v důsledku deště a rychlého tání sněhu k postupnému
zvednutí hladiny až na 175 cm a postupně byl vyhlášen
druhý a později i třetí stupeň povodňové aktivity. Členové
povodňových komisí města i obce pravidelně zasedali
a na základě obhlídky povodí hodnotili situaci a přijímali
rozhodnutí. Naštěstí déšť ustal, později se ochladilo a stav
se stabilizoval. Na toku docházelo k místním městnáním
ledových ker, ale tato městnání se postupně uvolňovala
sama a nebylo nutné řešit jejich technické odstranění.
Vzhledem k blížícímu se jarnímu období a stále častějším
nevyzpytatelným vrtochům počasí si dovoluji Vás
seznámit s určitými zásadami chování při přirozené
a zvláštní povodni. Doufám, že zůstanou jenom na papíru,
ale .....
ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI PŘIROZENÉ POVODNI
Průběžně sledujte vývoj povodňové situace. Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získáte ze
zpráv z hromadných informačních prostředků, od orgánů
samosprávy nebo orgánů státní správy.
I.
·
·

·

Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI
nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká,
pominou-li příčiny takového nebezpečí
na vodních dílech nastává tento stav při dosažení
mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností
z hlediska bezpečnosti vodního díla, které by mohly
vést ke vzniku zvláštní povodně
aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na vodních tocích

II. Stupeň povodňové aktivity
= STAV POHOTOVOSTI
·
vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li
nebezpečí přirozené povodně v povodeň
·
vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot
sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z
hlediska jeho bezpečnosti a skutečností z hlediska
bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných
okolností, které by mohly vést ke vzniku zvláštní
povodně
·
aktivují se povodňové orgány a další účastníci
ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti
prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se
opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu
III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ
·
·

·

vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí
vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví
a majetků v zaplaveném území
vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot
sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z
hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením
nouzových opatření
provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.
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Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují
a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány
a při vzniku zvláštní povodně i krizové orgány.
ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI ZVLÁŠTNÍ POVODNI
PŘI ZVLÁŠTNÍ POVODNI - v důsledku vzniku
mimořádné situace na vybraném vodním díle, která může
vést až k protržení hráze a vzniku průlomové vlny. Tato
situace svým rozsahem, destrukčními účinky a rychlostí
průběhu vyžaduje okamžitá bezodkladná opatření (varování a evakuace obyvatel, zvířat a cenného majetku).

Doporučená opatření občanům ke snížení ohrožení životů, zdraví a majetku při vzniku zvláštní
povodně:
Máte-li čas (II. stupeň povodňové aktivity na vodním
díle, které Vás ohrožuje):
·
·
·

·
·
·

zajistěte si trvalý poslech hromadných informačních
prostředků,
o vzniku a ohrožení průlomovou vlnou budete
informováni sirénami, hromadnými informačními
prostředky nebo orgány samosprávy a státní správy,
informujte se o důsledcích zatopení, času příchodu
průlomové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místech evakuace obyvatel,
informujte sousedy, připravte rodinu a domácí zvířata k okamžité evakuaci,
připravte si evakuační zavazadlo,
důsledně dbejte pokynů orgánů obce, záchranářů a za
žádných okolností nezůstávejte v bytě při vyhlášení
evakuace.

Nařízená úplná územní evakuace (protržení hráze
rybníka či přehrady, která Vás ohrožuje):
·
·
·
·

varujte sousedy a v případě potřeby jim pomozte při
evakuaci,
uvolněte zvířata nacházející se na území ohroženého
zvláštní povodní,
odpojte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní
přívod plynu a vody,
co nejdříve se přesuňte do evakuačního prostoru nebo prostoru soustředění.

Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou
území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně
zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštní povodní výrazně
přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah
v krizovém plánu.
Ing. Bohumil Kmínek
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Dačická „kaskáda“
„Dačická kaskáda“, „Dačická soustava“, „Němčické
rybníčky“ – to jsou nejčastější názvy pro řetězec devatenácti (!) rybníků a rybníčků severozápadně od Dačic
směrem k Dolním Němčicím. Jedná se o kaskádovou
soustavu rybníků na Rybničním potoce, ojedinělou nejen
na Dačicku, ale v rámci celého území našeho státu. Cenná
je zejména její krajinotvorná funkce biokoridoru s břehovou zelení a vodními plochami uprostřed okolních
zemědělských pozemků a přírodovědná hodnota zdejších
společenstev rostlin a živočichů. Uvedená lokalita patří
mezi nejvýznačnější v tomto regionu z hlediska výskytu
vodního ptactva, obojživelníků i mokřadních společenstev
rostlin.
V porovnání s minulostí však není současný stav unikátní rybniční soustavy zrovna nejlepší. Díky dlouhodobému zornění přilehlých zemědělských ploch dochází ke
stálému zvyšování trofické zátěže celé soustavy splachem
živin a půdních částic, které postupně zanášejí jednotlivé
rybníky. Převedením pramene Rybničního potoka do Dolních Němčic a odvodněním okolních mokrých luk trpí
vodoteč i nádrže v málo vodném období roku nedostatečným přítokem.
U některých rybníků byly rovněž při provedeném odbahnění v minulosti ponechány deponie vyhrnutého sedimentu podél břehů. Ani absence kosení a výsadba stanovištně nevhodných a nepůvodních dřevin (smrky, tavolníky a pámelníky) za účelem vytváření úkrytů pro bažanty
na květnatých vlhkých loučkách mezi některými rybníky
nepřispěla k zachování druhové rozmanitosti přítomné
flóry a fauny.
Přes všechny výše zmíněné vlivy zde dosud hnízdí
řada zvláště chráněných druhů ptáků (ve smyslu § 48 zákona o ochraně přírody a krajiny), např. chřástal vodní
(Rallus aquaticus) – silně ohrožený druh, potápka malá
(Tachybaptus ruficolis) – ohrožený druh, ťuhýk obecný
(Lanius collurio) – ohrožený druh, bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra) – ohrožený druh, žluva hajní (Oriolus
oriolus) – silně ohrožený druh, moudivláček lužní (Remiz
pendulinus) – ohrožený druh, cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) – ohrožený druh, slavík modráček
(Luscinia svecica) – silně ohrožený druh, moták pochop
(Circus aeruginosus) – ohrožený druh a donedávna i kopřivka obecná (Anas strepera) – ohrožený druh a čírka
modrá (Anas querquedula) – silně ohrožený druh.
Na poslední cenné slatinné louce s poměrně zachovalým rostlinným společenstvem ve zhlaví rybníka Velký
Křivý, která je na ploše 0,25 ha od roku 1999 ručně kosena v rámci Programu péče o krajinu MŽP (provádí ZO
ČSOP Vysočina), roste kupříkladu ostřice Hartmanova
(Carex hartmanii), ostřice liščí (Carex vulpina), zvláště
chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) či
úspěšně repatriovaný suchopýr širolistý (Eriophorum
latifolium). V sousedství této louky byly zároveň vybudovány z prostředků Programu péče o krajinu dvě tůně
pro obojživelníky.
Z této skupiny se v rozmanitých pobřežních porostech
rybníků rozmnožuje 11 druhů, z nichž 10 patří mezi druhy

zvláště chráněné - skokan krátkonohý (Rana lessonae),
čolek velký (Triturus cristatus) a blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) v kategorii kriticky ohrožených; skokan
zelený (Rana kl. esculenta), skokan ostronosý (Rana
arvalis), rosnička zelená (Hyla arborea), čolek obecný
(Triturus vulgaris) v kategorii silně ohrožených; ropucha
obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis) a kuňka
obecná (Bombina bombina), jejíž populace na této soustavě je pravděpodobně nejvýznamnější v celé Dačické
kotlině, v kategorii ohrožených druhů.
Bohužel však byl dokumentován klesající trend v celkové početnosti zjištěných druhů, způsobený zejména
vypouštěním množství polokrotkých kachen divokých,
které vyžírají larvy obojživelníků a způsobují celkovou
eutrofizaci protředí.
Postupného zlepšení současného stavu snad bude dosaženo realizací úprav navržených ve studii „Revitalizace
soustavy vodních nádrží v Dačicích“ – protierozní opatření v povodí Rybničního potoka, vytvoření zatravněných
pásů po obou stranách rybniční kaskády, vybudování
levobřežní komunikace pro pěší s charakterem vycházkové trasy, odbahnění některých nádrží, kosení těles hrází
a revize výpustních objektů apod., kterou nechalo zpracovat Město Dačice již v roce 1996. Účelný by také byl
přechod k extenzivnějšímu způsobu obhospodařování
jednotlivých rybníků.
Mgr. Aleš Jelínek, odbor ŽPLZ MěÚ Dačice
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Akce Domu dětí a mládeže na měsíc
březen

Zápis dětí do mateřských škol na
školní rok 2004/2005

·

Zápis dětí do Mateřských škol v Dačicích na školní
rok 2004/2005 proběhne v pracovních dnech od 15. 3. do
26. 3. od 10:00 do 16:00 hodin.
Součástí zápisu budou v letošním roce i Dny otevřených dveří, kde se mohou rodiče se svými dětmi seznámit
s tím, jak probíhá den v MŠ.

·
·
·
·
·

2. 3. - Karneval pro děti mateřských škol v DDM Za
Lávkami. Mohou se zúčastnit i předškolní děti, které
zatím MŠ nenavštěvují. Začátek 9:00 h.
9. 3. - Toulání povodím Dyje – vycházka kombinovaná s výletem vlakem a opékáním. Sraz v 8:45 hod
u DDM, návrat kolem 13:00 h.
10. 3. - Turnaj ve stolním tenise v DDM Za Lávkami. Děti 7 – 10 let od 9:00 h, starší děti od 13:00 h.
11. – 13. 3. - Výlet na turistickou základnu v Dolním
Radíkově. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři
DDM.
31. 3. – 7. 4. - Velikonoční výstava. Své exponáty na
ní mohou vystavit děti dačických škol, zúčastnit se
může i kdokoliv z dospělých.
V domě dětí jsou připraveny přihlášky na letní
dětské tábory. DDM Dačice pořádá dva běhy, a to:
18. 8. – 27. 8. pro mladší děti a 28. 7. – 7. 8. pro
starší děti. Ceny poukazů zůstávají na úrovni
loňských cen.

Off Road aneb Co se dělo na Chytrově
14. února 2004 si dalo na
Chytrově dostaveníčko třicet
šest týmů ze šesti států, aby se
tu utkaly v soutěži terénních
vozidel na druhém ročníku
„Mezinárodního českorakouského zimního veselí“.
Zhruba 180 km dlouhá trasa začínala u penzionu Chytrov u Brandlína a pokračovala
přes přechod Vratěnín - Drosendorf k etapám zvláštních
zkoušek v Neu-Riegersu a v Karlsteinu, aby se přes
hranici Fratres – Slavonice opět vrátila k výchozímu bodu
u penzionu Chytrov. Bohužel, někteří účastníci, mimo jiné
i vítězný tým, museli odjet ještě před 22. hodinou, aby
stihli přejezd hranice Slavonice - Fratres a nemohli se tak
zúčastnit vyhlášení vítězů, které se konalo ve 23:00 h. Pohár OFF ROAD získala osvědčená rakouská posádka
Markus Brinnich, Mario Popp s Mitsubishi Pajero. Nejlepší český startující Zdeněk Meškan obsadil se svým
vozem Landrover Discovery 12. místo.
Zvláštní poděkování vyslovili pořadatelé oficiálním
zástupcům úřadů, především tajemníkovi MěÚ Dačice
Ing. Karlovi Macků a představitelům měst Raabs a Waldkirchen.

Jedná se o tato pracoviště mateřských škol:
MŠ Bratrská 177/I – Mgr. Hana Švarcová – ředitelka Mateřských škol Dačice. Den otevřených dveří proběhne v pondělí 15. 3. 2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
MŠ Sokolská 163/V – J. Baštářová - vedoucí
odloučeného pracoviště. Den otevřených dveří proběhne
v pondělí 15. 3. 2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
MŠ B. Němcové 444/V – V. Zimmelová - vedoucí
odloučeného pracoviště. Den otevřených dveří proběhne
ve středu 17. 3. 2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
MŠ Za Lávkami 273/III - J. Maršánová – zástupkyně ředitelky MŠ. Den otevřených dveří proběhne ve
čtvrtek 18. 3. 2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
MŠ Bílkov 99 – A. Biňovcová - vedoucí odloučeného
pracoviště. Den otevřených dveří proběhne v pátek 19. 3.
2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
MŠ Dolní Němčice 15 – M. Leitkebová - vedoucí
odloučeného pracoviště. Den otevřených dveří proběhne
v úterý 16. 3. 2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

Miloslava Kráľová, vedení účetnictví
vedení podvojného účetnictví i daňové evidence
(jednoduché účetnictví)
nová kancelář v budově dačické pošty
Göthova 71/I, Dačice, II. patro
Provozní doba:
Po - 9:00 – 11:30, 12:30 – 15:00 h
Út, Čt, Pá – po telefonické dohodě, St - zavřeno

Telefon: 384 420 546
Ing. Aleš Peníška
Hradecká 6/IV, 380 01 Dačice
Tel: 384 422 262, 721 844 123
alespeniska@quick.cz
v

Vazárna věnců a kytic, tištěné pohřební stuhy

v

Ošetřování zelených ploch, výsadba dřevin,
sečení trávy, likvidace plevelů
Zahradní úpravy, rodinné zahrady, firemní
areály, veřejné plochy
Podzemní závlahové systémy, navrhování,
montáž, dodání materiálů

v
v
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g využívání internetu patří Češi na
Ve
stupně vítězů

„SEJDEME SE V KNIHOVNĚ“
srdečně zveme na návštěvu
„Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny"
v Městské knihovně v Dačicích
http://www.dacice-mesto.cz/knihovna
vstup do katalogu knih 24 hodin denně, rezervace knih,
přehled knižních novinek
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
1. – 5. 3. REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ
ZDARMA – oddělení pro děti i dospělé.
1. – 31. 3. INTERNET PRO NEZAMĚSTNANÉ
- jedna hodina zdarma. Nabídka stránek
personálních agentur a vyhledávačů nabídek práce.
Každé
pondělí
v březnu
12 – 17 h

Za evropským průměrem stále zaostáváme, ale mezi
kandidátskými zeměmi jsme ve využívání internetu na
špici. „Lepší“ je jen Estonsko a Slovinsko se 60, respektive 45%. Z výzkumu, který v kandidátských zemích
proběhl v lednu 2003, dále vyplývá, že více než 90
procent Čechů již někdy o internetu slyšelo, což znamená
čtvrtou příčku mezi desítkou přistupujících zemí. Mezi
obyvateli ale panují značné rozdíly, které závisí hlavně na
věku. Zatímco pouze jedno procento osob ve věku 15 až
24 let nezná internet, ze seniorů nad 65 roků je to už 54
lidí ze sta.
V hodnocení využívání internetu je možné Čechy
postavit zhruba na roveň Francie či Španělska. Nejpokročilejší uživatelé ovšem „obývají“ severské země.
Z nich nejvyspělejší se jeví Dánsko, které se tak může
měřit i se Spojenými státy, kde internet využívají více než
tři čtvrtiny obyvatel. Nejslabší z uchazečů o vstup do
Evropské unie jsou Maďaři a Rumunsko, kde internet
používá pouze zhruba pětina občanů.
Data byla nasbírána a zpracována v rámci projektu
EU SIBIS. Výzkum proběhl v zemích EU, Švýcarsku a
USA v roce 2002 a v kandidátských zemích v lednu 2003.
V ČR bylo dotazováno více než tisíc osob starších 15 let.

„DATABÁZE
JAKO
ZDROJE
INFORMACÍ“ - Zdarma Vám předvedeme ukázky hledání v elektronické
sbírce zákonů ČR, databázi cizojazyčných časopisů. Seznámíte se se samostudijními počítačovými kurzy GOPAZ.

Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/fax: 384 420 292
www.stefl-tour.cz,
cestovka@stefl-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
1. – 31. 3. „NEZAMOTÁME SE V PAVUČINĚ
INTERNETU“ – Soutěž pro čtenáře dětského oddělení, hledání odpovědí na
internetu, www.jablko.cz.
5. a 26. 3. „PŘÍSTUP NA WWW. STRÁNKY
12 – 16 h PRO DĚTI ZDARMA“ - Čtenáři
dětského oddělení si mohou vybrané
webové stránky pro děti prohlížet v této
době zdarma.
17. a 24. 3. Uděláme si malý velikonoční ubrousek a
velikonoční výzdobu – dílna pro tvořivé
děti.
2. 4. NOC S ANDERSENEM
V měsících březnu a dubnu najdete v knihovně také
prodejní výstavu grafiky Jiřího Chládka.

Městská knihovna děkuje panu Karlu Pospíchalovi,
Karpo Dačice, za hodnotný knižní dar. Knížky obohatí
knihovní fond městské knihovny a rozšíří nabídku nových
titulů. Děkujeme
Mgr. Zdeňka Chadimová

PRO VÁS A VAŠE DĚTI - JARNÍ PRÁZDNINY NA SLOVENSKU
Nízké Tatry - Jasenie
6. 3. – 13. 3. bez procedur, ubytování, polopenze
3 190 Kč
2 procedury denně, ubytování, polopenze
3 790 Kč
možnost dokoupení oběda 80 Kč/os/den
děti do 12 let sleva!
Další možnost pobytů – Dudince, Hokovce – v tomto termínu možnost
dopravy busem za příplatek 1 000 Kč dle cílového místa.
Poznávací zájezdy za mimořádné ceny:
5. 3. – 7. 3. Autosalon Ženeva
Světová premiéra nové Škody OCTAVIE

2 990 Kč

Super Last Minute – poslední volná místa za teplem - Tunisko, Egypt
a další místa – pobyt v hotelu *** s polopenzí – cena od 5 990 Kč

Jednodenní zájezdy:
28. 2. Lackenhof - lyžování
8. 3. Harmanschlag – lyžování
permanentka 14,40/10,50 EUR
13. 3., 20. 3. Hinterstoder - lyžování
27. 3. Hochkar – lyžování
15. 3. Lord Of The Dance
nejslavnější soubor irských tanců
24. 4., 28. 5. Bídníci – Praha

390 Kč/ os. (doprava)
190 Kč/os. (doprava)
390 Kč/os. (doprava)
390 Kč/os. (doprava)
1 130 Kč/os
(doprava, vstupenka)
860 – 960 Kč
(doprava, vstupenka)

Rádi Vám nabídneme katalog na rok 2004 a podáme bližší
informace přímo v naší CK. Přijďte si včas vybrat Vaši letní
dovolenou – široká nabídka pobytů v tuzemsku i v zahraničí.
Maďarsko – termální lázně, chaty a chalupy!
Využijte 5% slevy při zaplacení zájezdu do konce března !
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Informace z Infocentra

Infocentrum Dačice je zapojeno do projektu Jižní Čechy pohádkové. V současné době je v prodeji jihočeská
pohádková bankovka „Jeden Troška jihočeský“, a to
v hodnotě 10 Kč. Zakoupením podpoříte tvorbu nových
jihočeských večerníčků ve spolupráci s režisérem Zdeňkem Troškou. Stejně tak učiníte zakoupíte-li si pohlednici
a suvenýry s kaprem Jakubem.
Nabízíme nové tituly map: Hrady, zámky a jiné zajímavosti, Pohádkové regiony Čech, Moravy a Slezska,
Mapa tajemných míst Šumavy a Jižních Čech a další.
V infocentru můžete koupit nejen turistické známky,
pohlednice, různé suvenýry a literaturu s regionální tématikou, ale také poslat fax, využít služeb kopírování nebo
veřejného internetu.
Naďa Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

NOVÁ COROLLA
4 ROKY ZÁRUKA
DOPLŇKY V HODNOTĚ 30 000 KČ ZDARMA
CENA OD 389 000 KČ

YARIS DREAM
KLIMATIZACE ZDARMA PRO MODELY 1.0 VVT-i
FINANČNÍ BONUS PRO ZÁKAZNÍKA 20 000 KČ

Cena od 289 900 Kč

Autocentrum-Rozkoš, S. R. O.
Rantířovská 4, 586 01 Jihlava
www.toyotarozkos.cz,
obchod@toyotarozkos.cz

tel.: 567 331 111
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Jižní Čechy pohádkové
Projekt Jižní Čechy pohádkové
se zrodil před devíti lety. Tehdy
započala spolupráce mezi majitelem
Mapcentra s. r. o. Turistického a mapového centra v Českých Budějovicích Marcelem Goetzem a tamním
výtvarníkem Jaroslavem Kerlesem.
Ten v roce 1995 nakreslil prvního
kapříka Jakuba, který představuje
typický symbol jižních Čech. Ty jsou v povědomí všech
obyvatel České republiky krajem rybníků, čisté přírody
a cykloturistiky.
Jihočeská pohádková říše žije aktivním životem a zapojuje do svého projektu vedle řady turistů, návštěvníků
a výletníků také známé osobnosti kulturního života. Vedle
kreslíře Jaroslava Kerlese se na projektu podílí známý
režisér českých pohádek Zdeněk Troška, který byl v
loňského roce dokonce korunován jihočeským králem.
Konané akce doprovází slovem moderátor Jan Rosák,
velký podíl na tom, že myšlenka pohádkové země oslovuje lidi nejrozmanitějšího věku má výtvarnice Vítězslava
Klimtová, spisovatelka Bára Stluková a další
Cílem je podpora tradičních turistických cílů a vytváření cílů nových. Velkou bolestí cestovního ruchu je sezónnost a proto je velikou snahou všech přilákat turisty
a návštěvníky i mimo letní prázdniny. Celý projekt je
zpracován tak, aby zaujal mimo jiné i děti. Nejde však
pouze o nabídku suvenýrů s kaprem Jakubem. Koncepce
projektu turisty aktivně zapojuje do dění. Jak, to vám
přiblížíme v dalším čísle zpravodaje.
Myšlenka Jižních Čech pohádkových není ojedinělá.
Na mapě naší republiky je takových „říší“ hned několik
a každá má něco výjimečného a přitažlivého, čím může
zaujmout. Při vašich víkendových výletech či prázdninových toulkách na vás čeká například Valašské království, Tolštejnské panství, Pohádková země Šumava –
Brčálník, Země děda Praděda, Kačenčina pohádková říše,
Perníkové hejtmanství, Ladův kraj, Družina knížete Václava, Prajske grofstvo a další.
Naďa Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
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Městské kulturní středisko Dačice,
Město Dačice, DS „Tyl“ Dačice
pod záštitou Ministerstva kultury ČR
pořádá

Zúčastněte se „jarní výstavy“
v dačickém muzeu !
Také se už těšíte na jaro? Po dlouhé zimě určitě všichni toužebně vyhlížíme paprsky sluníčka, plánujeme výsev
zeleniny a kytiček na zahrádce, jarní úklid, připravujeme
se na Velikonoce, …
Také v dačickém muzeu chceme jaro přivítat podívanou pro malé i velké - výstavou, která potěší široký okruh
návštěvníků. Jarní výstava bude ve výstavních sálech
muzea probíhat od 28. března do 25. dubna. Na výstavě
chceme opět podchytit práce lidových tvůrců na Dačicku
a všech, kteří se zabývají výrobou tradičních i méně tradičních předmětů a symbolů vážících se k jaru a Velikonocím a vyzdobují si jimi své domácnosti.
Uvítáme na výstavu příspěvky v tomto okruhu:
kraslice malované voskem, škrábané, lepené slámou,
děrované, zdobené látkou, odrátkované aj.; perníčky klasické vykrajované nebo z forem; beránky a ovečky z těsta,
keramiky, slámy, dřeva či šustí; vizovické pečivo; obřadní
pečivo z kynutého těsta (ptáčci, pletence, …); ošatky ze
slámy, proutí; žíly pletené různými technikami; holubičky
ze dřeva, papíru; hrkače, trakaře různé velikosti a typu;
výšivky, paličkované práce s jarní tematikou, ostatní jarní
a velikonoční výzdobu.
Výstava je určena i pro děti z mateřských škol, škol
základních, speciálních a pro studenty středních škol.
V průběhu výstavy bude vyhodnocena soutěž „O nejhezčí kraslici“, „O nejlepší perníčky“ a „O nejlépe zapletenou velikonoční pomlázku“. O výsledku budou
rozhodovat návštěvníci výstavy.
Výrobky zasílejte nebo doneste do 22. března na adresu: Městské muzeum a galerie, Havlíčkovo nám. 85/I
(jižní křídlo státního zámku), 380 01 Dačice nebo nás
kontaktujte na telefonním čísle: 384 422 493, či elektronické adrese: c.
Těšíme se na Vaše příspěvky!
Mgr. Marie Kučerová

4. – 7. 3. 2004
Jihočeskou krajskou
přehlídku

amatérského činoherního a hudebního
divadla s výběrem pro Divadelní Třebíč
2004 a FEMAD Poděbrady
ČTVRTEK 4. BŘEZNA
20:00 h J. Hruška

DEN, KDY UNESLI
PAPEŽE

DS D 111
Č. Budějovice

PÁTEK 5. BŘEZNA
10:00 h Na motivy H. Ch. Andersena

ŠATY ANEB ŠKATULE
HEJBEJTE SE
16:00 h J. Kraus

NAHNILIČKO
20:00 h Voskovec + Werich

NEBE NA ZEMI

DS Lanovka
Č. Budějovice
Spolek divad.
ochotníků
Blatná
Prácheňská
scéna Písek

SOBOTA 6. BŘEZNA
9:00 h

J. Kraus

PROTI VĚTRU
(NAHNILIČKO)
14:00 h

D. Drábek

JANA Z PARKU
17:30 h

E. Vachek

PEC
21:00 h

Ivan Taller

KOMEDIE O
CHYTROSTI

R
Reeaalliittnníí kkaanncceelláářř
JJaarroossllaavvaa H
Háájjkkoovváá

hledá pro své klienty ke koupi chalupy, byt v Dačicích 2+0 nebo
2+1 a pozemky (pole, louky, lesy) v okresech J. Hradec, Třebíč,
Jihlava a Znojmo. Platby v hotovosti při podpisu kupní smlouvy,
kompletní servis včetně znaleckého posudku, se zárukou,
nabídněte.
Kontakt:
Tel. fax: 384 420 320, Mobil: 777 686 090, 602 486 090,
606 231 721, www.rkceskakanada.cz
Adresa:
Dolní Němčice 97, 380 01 Dačice
Kancelář: Göthova 66, 380 01 Dačice
Provozní doba:
úterý 10:00 – 14:00 h, jinak dle dohody
Největší přehled nemovitostí najdete na vývěsce naproti MěKS,
na Palackého náměstí.
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ŠOS
Prachatice
DS
Čelakovský
Strakonice
DS Lužnice
o. s. Bechyně
Českokrumlovská
scéna

NEDĚLE 7. BŘEZNA
9:00 h

C. Magnier

13:00 h

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A
PŘEDÁNÍ CEN

SEDM ŽEN NA KRKU

DS J. K. Tyl
při JČE a. s.
Č. Budějovice

Všechna divadelní představení se odehrávají v hlavním sále MěKS Dačice.
Kontaktní osoba: Otakar Tesař, Městské kulturní
středisko, Palackého nám 4/I, Dačice, tel.: 602 780 525,
384 420 162.
K návštěvě zvou pořadatelé.

KULTURA
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5. 3., 6. 3., 7. 3. v 19:30 h
KAMEŇÁK 2
Český film, pokračování úspěšné komedie Z. Trošky
Vstupné 65 Kč na místenky
Mládeži do 12 let nevhodný
19. 3., 20. 3., 21. 3. v 19:30 h
GOOD BYE LENIN
Německý film s titulky, komedie
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

12. 3., 13. 3., 14. 3. v 19:30 h
LÁSKOU PRAŠTĚNÁ
Film USA s titulky, romantická komedie
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
26. 3., 27. 3., 28. 3. v 19:30 h
ŠVINDLÍŘI
Film USA s titulky, krimikomedie
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

6. 3. v 16:30 h
KŮŽE ANDĚLA
Konat dobro je pro ni stejně přirozené jako dýchání
Režie: Vincent Peres, Francie 2002

20. 3. v 16:30 h
STRACH A CHVĚNÍ
Křehká duše slečny Amélie versus mamutí firma v Tokiu
Režie: Alain Corneau, Francie, Japonsko 2001

MMaG

MěKS

KINO

1/2004

Film.
klub
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5. – 7. 3. 2004
Dačické Kejklování
Přehlídka amatérského divadla

27. 3. 2004 ve 21:00 h
Taneční zábava
Hraje SECRET

28. 3. 2004 v 15:00 h
Pohádka o líných strašidlech
Rodiče s dětmi do divadla

Muzejní čtvrtek 11. března 2004 v 17:30 hod.
PhDr. Jiřina Psíková: „Krčínův svět“
(přednáška ředitelky SOkA v J. Hradci k 400. výročí úmrtí
významného stavitele jihočeských rybníků Jakuba Krčína
z Jelčan, s promítáním fotografií a dokumentů)
„Jarní výstava“ (jarní a velikonoční tradice, výzdoba domácností)
Slavnostní zahájení v neděli 28. března 2004 ve 14 hodin. Výstava je otevřena do 25. 4. 2004
denně kromě 5. a 19. dubna, 9 - 12 a 13 - 16 hod.

22. 2. – 21. 3. 2004
„V knihách zapsáno“
výstava rukopisů ze sbírek 5 jihočeských muzeí
pondělí - pátek 9 - 12, 13 – 16 h, neděle 13 - 16 h

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vydává Městský úřad Dačice
Číslo 2/2004

ZASTUPITELSTVO
na svém 9. zasedání konaném 28. ledna 2004
· schválilo rozpočet města na rok 2004 s celkovými
příjmy 148.212 tis. Kč a s celkovými výdaji 201.445
tis. Kč a schodkem rozpočtu 53.233 tis. Kč, který bude
hrazen z části dlouhodobým úvěrem ve výši 40 mil.
Kč, z části vlastními prostředky města získanými
z výsledků hospodaření předchozích let ve výši 16.033
tis. Kč
· schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřských škol a školních družin
· schválilo prodej nově vzniklé parcely v obci Dačice a
k. ú. Borek u Dačic o výměře 170 m2 do společného
jmění manželů Vladimíra a Marie Lysých z Borku za
cenu Kč 8.500,-· schválilo poskytnutí peněžního příspěvku manželům
Radkovi a Markétě Dvořákovým z Dačic ve výši Kč
100.000,-- z důvodu splnění podmínky vyhlášené veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nivy
· schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
s manželi Romanem a Marií Sedlákovými z Dačic,
jejímž předmětem je budoucí prodej pozemku pro
stavbu rodinného domu v lokalitě Nivy
· schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
s Ing. Ctiborem Blahou z Dačic, jejímž předmětem je
budoucí prodej pozemku pro stavbu rodinného domu
v lokalitě Nivy
· schválilo prodej pozemků v obci Dačice a k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic do společného jmění manželů Jiřího a Jarmily Dvořákových z Hostkovic za cenu
Kč 5.100,-· schválilo účast města Dačic v Nadaci jihočeských cyklostezek a složení Kč 12.000,-- do základního jmění
této nadace
· schválilo rozpočet sociálního fondu města Dačic na
rok 2004
· vzalo na vědomí informaci o předpokládaných příjmech a nákladech na provoz letního koupaliště
· pověřilo starostu města jednáním o možnostech převodu Nemocnice Dačice pod správu Jihočeského kraje
· pověřilo starostu města zajištěním sepsání příslušných
smluv a jejich signováním k provedení schválených
usnesení zastupitelstva města

Letní čas - 28. března 2004
V tento den o druhé hodině středoevropského času
se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

Zdarma do každé rodiny
Únor 2004

RADA MĚSTA
· vzala na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství
v roce 2003. Za rok 2003 bylo na poplatku za odpady
vybráno Kč 3.016.829,--, nedoplatky činily Kč
32.498,-- a přeplatky Kč 15.198,-· schválila zrušení veřejné obchodní soutěže na stavbu
Aquaparku Dačice a současně schválila i zrušení veřejné obchodní soutěže na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 40 mil. Kč z důvodu nepodepsání smlouvy
s dodavatelem stavby VHS plus Znojmo, spol. s r. o.
v termínu stanoveném zákonem
· vzala na vědomí přechod nájmu bytu v domě 304/I
v Bratrské ulici z původního nájemníka Jany Landové
na její dceru Moniku Procházkovou od 1. 2. 2004
· schválila uzavření smlouvy s Jiřím Chládkem z Dačic
na pronájem prodejny včetně skladových a ostatních
prostor v Obchodním centru, Antonínská ulice, za dohodnuté roční nájemné bez služeb ve výši Kč 44.267,-· schválila uzavření smlouvy s Pavlem Novákem z Jindřichova Hradce na pronájem kanceláře včetně společných prostor v Obchodním centru v Antonínské ulici
za roční nájemné bez služeb ve výši Kč 12.974,-· vyhověla žádosti SDH Dačice o uspořádání noční soutěže hasičských družstev v sobotu 15. května 2004
· schválila cenu vody pro místní části Malý Pěčín, Velký
Pěčín a Lipolec ve výši Kč 26,--/m3 s účinností od
1. 3. 2004
· rozhodla sejmout ze zábradlí nad Kancnýřovým sadem
reklamní tabule
· schválila cenu Kč 1,-- za 1 minutu provozu internetu
pro veřejnost v Infocentru MěÚ
· vyslovila souhlas s prodloužením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 1+1 v ulici Nivy 161
Jaroslavu Mátlovi na dobu určitou od 1. 2. 2004 do
31. 1. 2008 s možností dalšího prodloužení, bude-li
trvat pracovní poměr na MěÚ
· vyslovila souhlas s prodloužením smlouvy o pronájmu
bytu zvláštního určení I. kategorie o velikosti 1+kk
v ulici Nivy 163 Marii Bejdákové na dobu určitou od
1. 3. 2004 do 28. 2. 2005
· vyslovila souhlas s pronájmem bytu I. kategorie o velikosti 3+1 v domě č. 228/I v Bratrské ulici TJ
Centropen od 1. 2. 2004 do 31. 1. 2009 s možností
podnájmu bytu
· vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu II. kat. o velikosti 2+1 v Sokolské ulici 200
s Kateřinou Kočovou a Davidem Kounkem z Dačic na
dobu neurčitou od 1. 2. 2004. Jmenovaní nabídli nejvyšší částku základní složky nájemného Kč 215.000,-· vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu v Domě s pečovatelskou službou s Marií Doležalovou z Dačic od 1. 2. 2004 na dobu neurčitou
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Aktuality

Dvě otázky pro zastupitele

· Ve dnech 1. až 3. března nebude z důvodu školení
pracovnic odboru dopravy a silničního provozu fungovat agenda řidičských průkazů. Ostatní provoz odboru
je v těchto dnech bez omezení.
· Ve výběrovém řízení na místo pracovnice správního
odboru (zástup za mateřskou dovolenou) byla vybrána
Blanka Bílková z Jindřichova Hradce.
· Ve výběrovém řízení na místo pracovníka odboru kultury a cestovního ruchu (zástup za mateřskou dovolenou) byl vybrán Pavel Urban z Popelína.
· Výherci soutěže z internetových stránek města za měsíc leden jsou: Zdeněk Kostelecký, Třebětice, Kamil
Kupec, Hradišťko, Jana Besedová, Borek. Správná odpověď zněla: Dobrohošť.
· Lhůta splatnosti poplatku ze psa končí 31. 3. 2004.
· Připomínáme lhůtu splatnosti poplatku za odvoz komunálního odpadu, která končí 30. 4. 2004. Všechny
poplatky lze uhradit na pokladně Městského úřadu
v Dačicích, Krajířova ul. 27, II. patro.
· Služba internet pro veřejnost je k dispozici od 1. února
2004 v Infocentru Městského úřadu Dačice, Palackého
náměstí 1/I.
· Potřebujete-li odeslat fax, můžete tak učinit v Infocentru Městského úřadu Dačice.
· Správné telefonní číslo na Okresní správu sociálního
zabezpečení v Jindřichově Hradci je: 384 359 111.
· V Infocentru je možné vyzvednout si formuláře žádostí o prodloužení lhůty k dokončení stavby, ohlášení
udržovacích prací, ohlášení drobné stavby, ohlášení
stavebních úprav návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí a další potřebné formuláře pro jednání s odborem územního a stavebního řízení.
· V Infocentru na Palackého náměstí 1/I jsou dále k vyzvednutí formuláře z bytového odboru a to: žádost o
přidělení volného bytu a žádost o výměnu bytu v majetku města.

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Rozpočet versus bazén
Rekonstrukce Palackého náměstí
Odpadové hospodářství za rok 2003 v číslech
Greenways – Zelené stezky
Zásady chování při přirozené povodni
Dačická kaskáda
Zápis dětí do mateřských škol
Jižní Čechy pohádkové
Jarní výstava v dačickém muzeu
Uzávěrka příštího čísla: 15.března 2004
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Odpovídá zastupitel Petr Birner
Co je podle Vás největší předností
Dačic?
Určitě je to poloha města uprostřed nezaměnitelného rázu přírody a v relativně
zdravém životním prostředí, do kterého bylo nemálo investováno (městská ČOV v Toužíně, kanalizační sběrače
podél řeky Dyje, celoplošná plynofikace města a další).
I historie a zděděné památky přispívají k rozvoji turistického ruchu a k celkovému rozvoji města. Velké i malé
prosperující firmy jako TRW-DAS, Centropen a další,
nemocnice, několik škol, rozvinutá maloobchodní síť
a dobré podmínky pro sport a kulturu vytvářejí z města
přirozené centrum nejen pro jeho spádové území, ale i několik nejbližších měst a zajišťují dobrou zaměstnanost.
Výhodou je také zřízení tzv. „malého okresu“ (pověřeného úřadu III. stupně), který nejenže přibližuje veřejnou
správu občanům, ale také posiluje postavení města v jihočeském kraji. V neposlední řadě je to i připravenost a nabídka města pro další rozvoj výstavby v lokalitě Nivy, kde
jsou cca na 8 ha připraveny parcely s infrastrukturou pro
rodinné řadové domy, dva bytové domy a podnikatelské
objekty komerčního využití.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte
řešení?
V současné době vidím jako nejvážnější problém budoucnost nemocnice. Nemocnice je finančně ztrátová
i přes zvyšující se miliónové dotace města. Pro další provoz bude nutné v nejkratší době zajistit investice na rekonstrukci stravovacího provozu, JIP a operačních sálů.
Financování zmíněných investic již vůbec není v možnostech městského rozpočtu. Jako asi jediné, ale ne jednoduché řešení, se nabízí zařadit nemocnici do sítě nemocnic
Jihočeského kraje a zapojit krajský rozpočet do financování.
Dalším, ne malým, problémem je dopravní zatížení
města, nedostatek parkovacích míst především v centru
a na sídlišti Červený vrch a špatný stav některých komunikací. Pro zásadní odlehčení dopravní zátěže centra je
připravován obchvat města. Je jen otázkou času a možností státního rozpočtu, kdy budou na tuto stavbu uvolněny
prostředky. Počet parkovacích míst zvýší připravená stavba parkoviště u Homolkova mlýna u řeky Dyje a společné
parkoviště pro koupaliště a sídliště Červený vrch. Stav
většiny hlavních místních komunikací byl zlepšen jejich
rekonstrukcemi v minulých letech. Rovněž hlavní průtahy
městem, které jsou ve vlastnictví státu – ul. Hradecká,
Havlíčkovo nám., ul. Göthova a Berky z Dubé, byly nedávno rekonstruovány včetně inženýrských sítí. Nejkritičtější situace je na Tř. 9. května. Zde bude nutné zajistit
rekonstrukci vodovodu a kanalizace vlastníky těchto sítí a
následně rekonstrukci komunikace Jihočeským krajem.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 2/2004. Ročník sedmý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing. Karel
Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401 211.
Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice-mesto.cz.
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Rozpočet versus bazén
Nejvíce kritizovanou částkou v rozpočtu města na rok
2004 byl úvěr ve výši 40 mil. Kč na stavbu bazénu. Bazén
sice nebude, a to kvůli nepodepsané smlouvě o dílo, ale
přesto bych se chtěl zamyslet nad některými připomínkami, které zazněly na posledním zastupitelstvu města.
Například výše úvěru vzhledem k rozpočtu města.
Postaví-li se 40 milionů půjčky proti příjmům městského
rozpočtu, tvoří půjčená částka kolem 30% příjmů. Tento
podíl byl velmi kritizován. Když se ale na těchto 40 mil.
podíváme z pohledu zatížení rozpočtu města na příští léta,
vychází roční splátka úroku a jistiny na 3,8 % z celkových
ročních příjmů. Tato hodnota odpovídá zhruba podílu stavebních spoření rodiny vzhledem k jejím financím. Pokud
chce rodina postavit dům nebo si koupit byt, musí si většinou také půjčit. Podíl půjčky či úvěru k rozpočtu rodiny
bude jistě přesahovat městských 30%. Rodina si musí spočítat, jestli bude moci splácet závazek i v následujících
letech. Stejně je tomu i u města.
Splátky úvěru na koupaliště by v příštích letech samozřejmě snížily možnost investovat, ale v žádném případě
by investiční činnost nezastavily úplně. V rozboru, který
měli zastupitelé k dispozici a je uveden níže, byl propočítán výhled do roku 2007, ze kterého vyplývá, že při realizaci bazénu zbude na další investice zhruba polovina částky, kterou by město mělo, kdyby se stavba neprováděla.
Zároveň se v něm počítalo s podporou nemocnice ve výši
10 milionů Kč ročně. Z těchto důvodů se mi postavení

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 3

Aquaparku a nemocnice proti sobě zdá nesprávné, zavádějící a prosazování podpory nemocnice za dobývání se
do otevřených dveří.
Druhým argumentem proti bazénu je množství rybníků v okolí Dačic. Využít některý z nich pro veřejné koupání je v dnešní době téměř nemožné. Klimatické podmínky, zemědělská velkovýroba, chov ryb, to vše neumožňuje
zmíněné vodní plochy využít ke koupání. Jindřichův
Hradec investoval do obnovy plovárny na rybníku Vajgar
milionové částky a po několika parných dnech minulého
léta musel být provoz z hygienických důvodů uzavřen.
Aquapark. Pod tímto pojmem si lidé představují ohromné zařízení v Liberci a jiná centra tohoto typu. Projekt
dačického koupaliště tyto rozměry nemá. Je navržen tak,
aby vyhovoval potřebám Dačic a jejich okolí. Co se týká
atrakcí - samozřejmě by bez nich byla stavba i provoz levnější, ale dovolím si otázku: Koupí si z vás někdo černobílou televizi i když je levnější? Vířivá pračka je jistě
levnější než automatická, ale kolik domácností by si ji
dnes pořídilo?
Pokus postavit pro Dačice odpovídající koupaliště se,
bohužel, opět nezdařil. Zařadil se s pořadovým číslem čtyři za prvorepublikový záměr plovárny, rekreační zóny
v okolí toužínské nádrže a betonové torzo na loukách u
areálu Stavcentu. Dačice jsou krásné město s velkým lidským i ekonomickým potenciálem. Za poslední roky se ve
městě hodně zlepšilo a vybudovalo. Věřím, že i stoletá
touha po koupališti bude naplněna.
Pavel Habr, místostarosta
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Zastupitel, zastupitelé, zastupitelstvo?

Rekonstrukce Palackého náměstí

Tak jsem si dovolil nadepsat svoje zamyšlení pod dojmem posledních ostře sledovaných zasedání zastupitelstva
v Dačicích, na kterých se schvaloval záměr výstavby
koupaliště a rozpočet města.
V jaké atmosféře se odehrávalo zasedání překvapilo
nejen mne, ale i další občany. Začíná se na našich zastupitelstvech stávat pravidlem, že když dochází argumenty,
nastupují silná slova a osobní útoky. Myslím si, že toto se,
a musím říci – bohužel, stává stále častěji.
Smutné je, že zmíněné útoky zaznívají také od předsednického stolku. Slušný neznamená být slabý, i když se
to v naší společnosti tak vnímá. Nechci nikoho poučovat,
jen se zamýšlím nad tím, kde se v lidech bere netolerantnost k názoru druhých. Nezkušeně jsem se domníval,
že je možné přesvědčit druhé o správnosti vlastního
názoru, nebo vybrat demokratickým hlasováním většinový názor, kterému se podřídím. Samozřejmě myšleno
ve věcech obecných.
Po odhlasování výstavby koupaliště v zastupitelstvu
začal v tisku i mezi občany hon na „nezodpovědné“ zastupitele, kteří si dovolili demokratickým hlasováním v zastupitelstvu vyjádřit souhlas s výstavbou koupaliště.
V novinách se objevil i požadavek na zveřejnění jmen
těch jedenácti zastupitelů, kteří údajně svým rozhodnutím
na sebe vzali zodpovědnost za zdravotní péči nás všech.
A tomu už jsem nerozuměl vůbec. Naštěstí pisatelka nechtěla hlavy oněch jedenácti zastupitelů, ani zabavení
jejich majetku v duchu let minulých.
Každý ze zastupitelů byl zvolen v řádných volbách
a byla mu svěřena důvěra občanů s tím, že bude dle svého
nejlepšího vědomí a svědomí rozhodovat ve prospěch
svých občanů a svého města. K tomu přece dostal od
svých voličů mandát. Všichni zastupitelé jsou občany
Dačic a delší či kratší dobu zde bydlí. A rozdělovat zastupitele na zodpovědné a nezodpovědné?
V programovém prohlášení na začátku našeho volebního období se všichni zastupitelé jednohlasně shodli jak
na pokračování ve výstavbě koupaliště, tak, dle možností
města, na zachování nemocnice. Co člověk to jiný názor
na řešení dané věci a na její důležitost. Nelze však očekávat veškerá nápravná opatření jen od města, protože
i nemocnice má svoje ekonomické a odborné vedení a to
zodpovídá za hospodářské výsledky nemocnice městu.
Zjednodušit si vše na „město dej“ není asi konstruktivní. Každý musí nést svůj díl zodpovědnosti. Je nutné
sdělovat občanům skutečný stav věcí, i když nejsou
v souladu s našimi požadavky. Ale to se v životě stává
a veřejná diskuse je nejlepší základ pro nalezení
společného řešení.
Tak, jak stárne populace ve státě, tak stárne i v našem
městě. Nás, dříve narozených, bude stále více. My máme
už jiná životní přání, než mladí lidé. Proto bude třeba
i do budoucnosti najít takovou rovnováhu mezi potřebami
mladých a nás dříve narozených, která by vedla k dobrému soužití všech občanů bez rozdílu věku.
Rudolf Hájek, místostarosta

Tak, jak je pro chod města a jeho místních částí důležité zajištění sběru komunálního odpadu, je důležité i zajištění pitné vody a likvidace odpadních vod, jinak řečeno
„odkanalizovaní“. Každý rok město dává velké finanční
prostředky na rekonstrukce a výstavbu těchto zařízení,
neboť je jednou z hlavních starostí města toto zajistit. Jen
pro připomenutí – v roce 2003 bylo vynaloženo s pomocí
dotace na kanalizaci a vodu 31 000 000 Kč (Bílkov, Vokáčovo náměstí, Neulingerova ulice).
Také v letošním roce se uskuteční další rekonstrukce
kanalizace a vodovodního řadu v Dačicích, a to na Palackého náměstí a „Myší díře“, s připojením na kanalizační
sběrač, která má přímou návaznost na provedenou rekonstrukci v Neulingerově ulici v roce 2003.
Je to další krok k odstranění problémů se zastaralou
kanalizací a vodovodními řady. Předpokládané investiční
náklady jsou ve výši 4 000 000 Kč. Investorem stavby
bude Družstvo Vodospol, jehož je Město Dačice členem.
Při těchto stavbách je důležitá spolupráce všech občanů,
neboť to bude znamenat určitá omezení v dopravě i v pohybu lidí ve středu města. Po zkušenostech v místní části
Bílkov, kde byla velmi dobrá spolupráce s obyvateli, věřím, že i v Dačicích tomu nebude jinak.
Zahájení stavby se připravuje na konec měsíce dubna
a dokončení na měsíc červen. Toto je předpoklad. Co nám
však skrývá podzemí na náměstí, je v současné době velká
neznámá. Jelikož bude uzavřena křižovatka na dolní části
Palackého náměstí, znamená to zajištění objížděk na dobu
přibližně třech týdnů a dalších změn v dopravním značení.
Další informace budou zveřejněny po obdržení všech
potřebných vyjádření. Pokud budou občané potřebovat
další doplňující informace, je možné se obrátit na Odbor
správy majetku města na Městském Úřadě v Dačicích,
Krajířova 27/I, I. patro, tel. č. 384 401 227.
Rudolf Hájek, místostarosta

Zákres rekonstrukce:
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Činnost odboru správy majetku města
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, I. poschodí, č. dveří. 202,
203
Pracovníci
Vladimír Vávrů, vedoucí
Lubomír Bárta, zástupce vedoucího
Libor Kořínek
Ladislav Milota
Věra Smetanová
Ing. Jiří Koudelka
František Zelinka
vedoucí odd. provozního

tel.
384 401 227
602 168 796
384 401 230
384 401 230
384 401 230
384 401 228
384 401 228
384 401 226
728 115 735

Odbor správy majetku města se dělí na dvě oddělení
a to na oddělení správy majetku a oddělení provozní.
Oddělení správy majetku zabezpečuje veškeré úkony
spojené s majetkem města a investiční činností. Oddělení
provozní zabezpečuje chod budov městského úřadu a dalších nebytových prostor včetně obsluhy plynových kotelen, úklidu a odstraňování odpadů.
Vladimír Vávrů - spravamaj@dacice-mesto.cz, vedoucí odboru – řídí práci na odboru a provádí kontrolní
činnost, řídí ekonomiku odboru a kontroluje finanční plnění na jmenovitých akcích a vyhodnocuje čerpání finančních prostředků. Zpracovává předběžné rozpočty staveb
a připravuje investiční akce v návaznosti na rozpočet
města. Podílí se na přípravě rozpočtu města a jeho rozpočtových opatřeních. Průběžně provádí kontrolu plnění
rozpočtu města v příjmech a běžných i kapitálových
výdajích v rámci činnosti odboru. Kontroluje majetek ve
vlastnictví města, hospodárnost jeho využití, zabezpečuje
jeho správu a jeho opravy. Dohlíží na dodržování zákonů
a obecně závazných vyhlášek na úseku správy majetku.
Organizuje zadávání veřejných zakázek na úseku investičních akcí města, na opravy a údržby a na projektovou
a inženýrskou činnost. Kontroluje průběh prací na stavbách, kvalitu prací a termíny plnění. Za odbor předkládá
přednesy v radě města k projednání a schválení.
Lubomír Bárta - vystavba@dacice-mesto.cz, zástupce vedoucího – na úseku stavební činnosti provádí přípravu staveb a kontrolu projektových dokumentací, průběžně
kontroluje stavby a přebírá dokončené práce a stavby.
Zajišťuje geometrická zaměření pozemků a staveb, věcná
břemena včetně přípravy smluv se zápisem do katastru
nemovitostí. Vyhledává a zajišťuje dotace na odboru.
Spolupodílí se na přípravě prodejů, koupí nebo směn nemovitostí včetně přípravy potřebných smluv. Zajišťuje
daňová přiznání z převodů nemovitostí.
Libor Kořínek – investice@dacice-mesto.cz, na úseku
stavební činnosti zajišťuje přípravu staveb, vyřizuje potřebná zákonem stanovená povolení a rozhodnutí. Připravuje a kontroluje smlouvy o dílo a smlouvy o zřízení
věcných břemen, případně další dohody. Zajišťuje potřebná vyjádření a stanoviska orgánů státní správy, správců
sítí a ostatních účastníků pro územní řízení, stavební
řízení, vodoprávní řízení a kolaudační řízení, eventuálně
pro řízení na využití území. Zajišťuje zadávání veřejných
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zakázek podle zákona 199/94 Sb. Eviduje a archivuje spisové materiály na odboru. Organizuje výběrové řízení pro
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení města Dačic.
Provádí běžnou kontrolu veřejného osvětlení a městského
rozhlasu. Kontroluje místní komunikace, chodníky, veřejná prostranství, vydává potřebná vyjádření k překopům
a vybírá místní poplatky podle obecně závazné vyhlášky
č. 6/2003. Zabezpečuje a doplňuje pasportizaci místních
komunikací, mostů a dopravního značení.
Ladislav Milota – pozemky@dacice-mesto.cz, zabezpečuje správu pozemků, rybníků a veřejné zeleně, jejich
pronájem včetně přípravy nájemních smluv. Organizuje
prodeje, koupě či směny nemovitostí včetně přípravy patřičných smluv a zápisů do katastru nemovitostí. Provádí
kontrolu na pronajatém vodním hospodářství a na pozemcích. Zajišťuje převod nemovitostí do vlastnictví města
dle zákona č. 172/91 Sb. o převodu některých věcí
z majetku ČR do vlastnictví obcí. Podává návrhy na údržbu veřejné zeleně, kácení a prořezávku stromů. Zajišťuje
podle potřeby rozbory kvality podzemních vod, půdy
a porostů. Zajišťuje daňová přiznání z převodů nemovitostí.
Věra Smetanová – dotace@dacice-mesto.cz, provádí
ekonomiku odboru, sleduje finanční plnění na jednotlivých akcích a příjmy a výdaje z rozpočtu města podle jednotlivých kapitol. Připravuje návrhy rozpočtu pro další
období a rozpočtová opatření za odbor. Vede odpadové
hospodářství města mimo výběru poplatků. Podílí se na
evidenci a vyhodnocování státních dotací. Zabezpečuje
dotační politiku v rámci programu obnovy venkova pro
obce v působnosti městského úřadu s rozšířenou působností.
Ing. Jiří Koudelka – pronajmy@dacice-mesto.cz,
zabezpečuje správu nebytových prostor, jejich pronajímání, přípravu nájemních smluv, dodatků a výpovědí.
Provádí kontrolu nebytových prostor, kontrolu hospodaření nájemců a zabezpečuje drobné opravy. Organizuje
pronájem tržnice pro pořádání trhů. Pečuje o budovy občanských komisí v místních částech a o budovy SDH.
V součinnosti s bytovým odborem zabezpečuje prodeje
bytů podle platných předpisů stávajícím nájemcům nebo
v soutěži. Zabezpečuje pravidelné roční inventury pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města. Eviduje spotřeby
el. energie, vody a plynu v objektech města včetně rozpočítání a zajištění přefakturace nájemcům. Zajišťuje prodej
nepotřebného materiálu prostřednictvím rady města. Podle
obecně závazné vyhlášky vybírá poplatky za užívání
veřejného prostranství, za umístění reklamních zařízení,
případně připravuje smlouvy na pronájem veřejného
prostranství. Organizuje pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů. Provádí
kontrolu plnění smluv uzavřených s VaKem JČ a. s.
o správě kanalizací a vodovodů.
František Zelinka - vedoucí oddělení provozního –
provádí správu a údržbu budov městského úřadu, včetně
venkovních prostranství, údržby zeleně a zimní údržby
chodníků. Obsluhuje plynové kotelny a výtahy. Řídí
a kontroluje pracovnice úklidu, provádí nákup mycích,
čistících a ochranných prostředků.
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Odpadové hospodářství v číslech
Jak se stalo téměř pravidlem, píšeme i tento měsíc
v našem zpravodaji o odpadovém hospodářství Města Dačic a 11 místních částí. Tentokrát to bude souhrn za rok
2003 podle skutečného množství a nákladů.
Svoz komunálního odpadu: popelnice, odpadové
koše a velkoobjemové kontejnery - dále jen (VOK). Za
rok 2003 bylo svezeno:
z popelnic a odpadových košů
z VOK - Dačice
z VOK – místní části

1 302,10 t
539,03 t
215,14 t

Četnost svozu komunálního odpadu z VOK se oproti
roku 2002 navýšila o 17 kontejnerů, což bylo dáno zejména přeplňováním kontejnerů odpadem, který mohl být zařazen mezi separovaný odpad (kov, papír, plasty) a odpadem, který do VOK nepatří (televizory, výpočetní technika, nábytek, stavební odpad, apod.).
Svoz separovaného odpadu: V roce 2003 občané vytřídili:
skla
54,13 t
směsného plastu
17,64 t
papíru
36,68 t
železného šrotu
4,56 t
z výkupny druhotných surovin
251,36 t
S potěšením můžeme říci, že množství separovaného
odpadu se zvýšilo o 13,7 t. Od 1. 7. 2003 byl zahájen sběr
nápojových kartonů do červených sběrných nádob a bylo
vyseparováno 120 kg nápojových kartonů.
Celkové náklady na svoz separovaného odpadu činily
v loňském roce 370 308,10 Kč.
Odměny firmy EKOKOM za sběr a třídění separovaného odpadu v r. 2003 dosáhly částky 248 850,70 Kč.
Použití odměny je účelově vázáno. To znamená, že může
být použita na financování nákladů, které přímo souvisejí
s nakládáním s komunálním odpadem (vzdělávací a informační programy, projekční činnosti, systém sběru, třídění
a využívání komunálního odpadu).
Sběr a likvidace nebezpečného odpadu:
Za rok 2003 bylo předáno k ekologické likvidaci:
obalů se zbytky ( barev,olejů)
suchých článků
pneumatik
lednic
televizorů

Stav k 31. 12. 2003 : Počet poplatníků, kteří jsou
povinni platit místní poplatek za likvidaci odpadů je
7 938. Na místním poplatku bylo vybráno 3 016 829 Kč.
Nedoplatky od 47 poplatníků činily 32 498 Kč. Celkové
náklady na odpadové hospodářství dosáhly 3 075 920 Kč.
Největší množství komunálního odpadu ve VOK za
rok 2003 :
ulice Berky z Dubé
Havlíčkovo náměstí
ulice Jemnická

Ceny za uloženou tunu komunálního odpadu na městské skládce Borek platné v roce 2004:
občané města a místních částí
členské obce „Dobrovolného svazku obcí
Skládka Borek“
nečlenské obce

82 t
77 t
57 t

378 Kč/t
578 Kč/t
914 Kč/t

Odpady jsou záležitostí nás všech, proto bych chtěl
poděkovat všem, kteří tento problém tak chápou. Začínat
ve snižování množství a třídění odpadu u sebe, je to nejlepší řešení.
Rudolf Hájek, místostarosta

Ha r m o n o g r a m
přistavování velkoobjemových kontejnerů
březen 2004 – úklid bioodpadu
Stanoviště

T ý de n
11. 12. 13. 14.

Antonínská
Berky z Dubé

o

B. Němcov é

o

o
o

Bratrská
Červ ený v rch
Dlouhá

o
o
o

Hav líčkov o nám.
Jemnická

o
o

Mládežnická

o

Na v yhlídce

o

Vápov ská
Bílkov

o
o

Borek
Dolní Němčice

o
o

Hostkov ice
Hradišťko

o
o

Chlumec
Lipolec

o
o

Malý Pěčín

o

Prostřední Vydří
Toužín
Velký Pěčín

65 kg
120 kg
3,14 t
21 ks
189 ks
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Poznámky: Velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK) budou
rozmístěny na bývalá stanovišt ě. VOK bude na stanovišt ě
přistaven vždy v pátek příslušného týdne a odvezen v pondělí
příštího týdne.
Pře plňování VO K a ukládání odpadů mimo prostor VO K
ne ní dovole no!
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Společenská kronika
narození:

Ondřej Křížek, Bílkov

manželství: Antonín Kopřiva, Velká Lhota
a Zdenka Kučerová, Velká Lhota
Štefan Sýkora, Slavonice
a Helena Sokolíková, Poprad
úmrtí:
Marie Bendová, 76 let, Dačice
Marie Doležalová, 81 rok, Dačice
Jiřina Smrčková, 78 let, Dačice
František Brož, 52 roky, Dolní Němčice

Greenways
Tento americký výraz je pro
řadu lidí neznámý, ačkoliv se můžeme se symbolem této myšlenky
setkat také v Dačicích. Greenways
znamená v překladu Zelené stezky
a organizace se k nám dostala z
USA již v roce 1990. Slovo má
několik významů a pro mne je nejpřijatelnější ten, který hovoří o přirozených trasách vedoucích krajinou, vhodnou pro pěší a cykloturisty.
Greenways není nová myšlenka. V Evropě je celá řada turistických a rekreačních tras pro pěší, lyžaře nebo cyklisty. Stezky spojují zelené plochy měst a zajišťují obyvatelům sídel přístup do krajiny. Vedou podél toků řek
a přes zajímavá a památná místa. Jsou to trasy spojující
přírodní parky, hrady, zámky, skanzeny a různé jiné zajímavosti přírody a lidské tvořivosti.
V ČR se nositelem myšlenky stalo Občanské sdružení
Greenways - Zelené stezky. Z jeho iniciativy vznikla
v roce 1995 trasa pěších turistů Praha - Vídeň a v roce
1997 byla mezi těmito evropskými městy vyznačena i dálková cyklotrasa. Naše město je v koridoru stezky „Greenways Praha – Vídeň“. V délce asi 120 km na území
Jihočeského kraje a kraje Vysočina vede po cyklotrasách
a turistických značkách, ale i mimo ně. Jsou na ni umístěny informační tabule, přístřešky pro odpočinek a
orientační dřevěné sloupky a na návštěvnických objektech
informační tabulky. V našem regionu vede stezka po
cyklotrase číslo 16 z Roštejna přes Telč, Kostelní Myslovou, Kostelní Vydří a Dačice do Slavonic. V Dačicích je
umístěn dřevěný orientační sloupek „Greenways“ naproti
městskému kulturnímu středisku.
Od roku 1998 řídí program Zelené stezky – Greenways Nadace partnerství jako jeden ze svých programů
pro zlepšování životního prostředí a podporu regionálního
rozvoje. Je v zájmu regionu připravit pro návštěvníky
zajímavý program tak, aby jen neprojížděli, ale strávili
příjemný čas nejen rekreací, ale i poznáním. Toto je prostor pro spolupráci občanských organizací, obcí a mikroregionů. Případný zájemce má možnost si vybrat i jiné
trasy, např. „Greenways - Moravské vinařské stezky“. Ale
to jsou již náměty na příjemnou dovolenou…
Rudolf Hájek, místostarosta

Zápis budoucích prvňáčků
Rok utekl jako voda a opět je tady ten
velký den – „Den zápisu“. Budoucí prvňáčci přicházejí s úsměvem, nadšením, ale
i s obavami z neznámého prostředí. Není
se čeho bát, vždyť my učitelé, se na Vás,
děti, těšíme.
S budoucími školáky jsme si povídali
o tom, jak se jmenují, kde bydlí. Zjišťovali jsme znalost
barev a geometrických tvarů, počítali jsme zvířátka,
vyprávěli pohádky, kreslili obrázky. Každé ze 75 zúčastněných dětí si odneslo domů drobné dárky (věnovala
firma PAS – D, Sdružení rodičů, aj.).
Všechny děti si zaslouží pochvalu – byly moc šikovné. A my už se těšíme - nashledanou v září.
Učitelé I. stupně ZŠ Komenského

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra

29. 3. 2004 v 16:00 h – zahájení nového kurzu
veškeré informace na učebně
úřední den - každé pondělí 15:00 – 16:15 h
tel. 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669

www.autoskolanosek.cz
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Vážení spoluobčané,
v nedávné době došlo na řece Moravské Dyji
v důsledku deště a rychlého tání sněhu k postupnému
zvednutí hladiny až na 175 cm a postupně byl vyhlášen
druhý a později i třetí stupeň povodňové aktivity. Členové
povodňových komisí města i obce pravidelně zasedali
a na základě obhlídky povodí hodnotili situaci a přijímali
rozhodnutí. Naštěstí déšť ustal, později se ochladilo a stav
se stabilizoval. Na toku docházelo k místním městnáním
ledových ker, ale tato městnání se postupně uvolňovala
sama a nebylo nutné řešit jejich technické odstranění.
Vzhledem k blížícímu se jarnímu období a stále častějším
nevyzpytatelným vrtochům počasí si dovoluji Vás
seznámit s určitými zásadami chování při přirozené
a zvláštní povodni. Doufám, že zůstanou jenom na papíru,
ale .....
ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI PŘIROZENÉ POVODNI
Průběžně sledujte vývoj povodňové situace. Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získáte ze
zpráv z hromadných informačních prostředků, od orgánů
samosprávy nebo orgánů státní správy.
I.
·
·

·
II.
·
·

·

Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI
nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká,
pominou-li příčiny takového nebezpečí
na vodních dílech nastává tento stav při dosažení
mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností
z hlediska bezpečnosti vodního díla, které by mohly
vést ke vzniku zvláštní povodně
aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na vodních tocích
Stupeň povodňové aktivity
= STAV POHOTOVOSTI
vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li
nebezpečí přirozené povodně v povodeň
vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot
sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z
hlediska jeho bezpečnosti a skutečností z hlediska
bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných
okolností, které by mohly vést ke vzniku zvláštní
povodně
aktivují se povodňové orgány a další účastníci
ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti
prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se
opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ
·
·

·

vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí
vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví
a majetků v zaplaveném území
vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot
sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z
hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením
nouzových opatření
provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují
a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány
a při vzniku zvláštní povodně i krizové orgány.
ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI ZVLÁŠTNÍ POVODNI
PŘI ZVLÁŠTNÍ POVODNI - v důsledku vzniku
mimořádné situace na vybraném vodním díle, která může
vést až k protržení hráze a vzniku průlomové vlny. Tato
situace svým rozsahem, destrukčními účinky a rychlostí
průběhu vyžaduje okamžitá bezodkladná opatření (varování a evakuace obyvatel, zvířat a cenného majetku).

Doporučená opatření občanům ke snížení ohrožení životů, zdraví a majetku při vzniku zvláštní
povodně:
Máte-li čas (II. stupeň povodňové aktivity na vodním
díle, které Vás ohrožuje):
·
·
·

·
·
·

zajistěte si trvalý poslech hromadných informačních
prostředků,
o vzniku a ohrožení průlomovou vlnou budete
informováni sirénami, hromadnými informačními
prostředky nebo orgány samosprávy a státní správy,
informujte se o důsledcích zatopení, času příchodu
průlomové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místech evakuace obyvatel,
informujte sousedy, připravte rodinu a domácí zvířata k okamžité evakuaci,
připravte si evakuační zavazadlo,
důsledně dbejte pokynů orgánů obce, záchranářů a za
žádných okolností nezůstávejte v bytě při vyhlášení
evakuace.

Nařízená úplná územní evakuace (protržení hráze
rybníka či přehrady, která Vás ohrožuje):
·
·
·
·

varujte sousedy a v případě potřeby jim pomozte při
evakuaci,
uvolněte zvířata nacházející se na území ohroženého
zvláštní povodní,
odpojte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní
přívod plynu a vody,
co nejdříve se přesuňte do evakuačního prostoru nebo prostoru soustředění.

Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou
území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně
zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštní povodní výrazně
přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah
v krizovém plánu.
Ing. Bohumil Kmínek
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Dačická „kaskáda“
„Dačická kaskáda“, „Dačická soustava“, „Němčické
rybníčky“ – to jsou nejčastější názvy pro řetězec devatenácti (!) rybníků a rybníčků severozápadně od Dačic
směrem k Dolním Němčicím. Jedná se o kaskádovou
soustavu rybníků na Rybničním potoce, ojedinělou nejen
na Dačicku, ale v rámci celého území našeho státu. Cenná
je zejména její krajinotvorná funkce biokoridoru s břehovou zelení a vodními plochami uprostřed okolních
zemědělských pozemků a přírodovědná hodnota zdejších
společenstev rostlin a živočichů. Uvedená lokalita patří
mezi nejvýznačnější v tomto regionu z hlediska výskytu
vodního ptactva, obojživelníků i mokřadních společenstev
rostlin.
V porovnání s minulostí však není současný stav unikátní rybniční soustavy zrovna nejlepší. Díky dlouhodobému zornění přilehlých zemědělských ploch dochází ke
stálému zvyšování trofické zátěže celé soustavy splachem
živin a půdních částic, které postupně zanášejí jednotlivé
rybníky. Převedením pramene Rybničního potoka do Dolních Němčic a odvodněním okolních mokrých luk trpí
vodoteč i nádrže v málo vodném období roku nedostatečným přítokem.
U některých rybníků byly rovněž při provedeném odbahnění v minulosti ponechány deponie vyhrnutého sedimentu podél břehů. Ani absence kosení a výsadba stanovištně nevhodných a nepůvodních dřevin (smrky, tavolníky a pámelníky) za účelem vytváření úkrytů pro bažanty
na květnatých vlhkých loučkách mezi některými rybníky
nepřispěla k zachování druhové rozmanitosti přítomné
flóry a fauny.
Přes všechny výše zmíněné vlivy zde dosud hnízdí
řada zvláště chráněných druhů ptáků (ve smyslu § 48 zákona o ochraně přírody a krajiny), např. chřástal vodní
(Rallus aquaticus) – silně ohrožený druh, potápka malá
(Tachybaptus ruficolis) – ohrožený druh, ťuhýk obecný
(Lanius collurio) – ohrožený druh, bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra) – ohrožený druh, žluva hajní (Oriolus
oriolus) – silně ohrožený druh, moudivláček lužní (Remiz
pendulinus) – ohrožený druh, cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) – ohrožený druh, slavík modráček
(Luscinia svecica) – silně ohrožený druh, moták pochop
(Circus aeruginosus) – ohrožený druh a donedávna i kopřivka obecná (Anas strepera) – ohrožený druh a čírka
modrá (Anas querquedula) – silně ohrožený druh.
Na poslední cenné slatinné louce s poměrně zachovalým rostlinným společenstvem ve zhlaví rybníka Velký
Křivý, která je na ploše 0,25 ha od roku 1999 ručně kosena v rámci Programu péče o krajinu MŽP (provádí ZO
ČSOP Vysočina), roste kupříkladu ostřice Hartmanova
(Carex hartmanii), ostřice liščí (Carex vulpina), zvláště
chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) či
úspěšně repatriovaný suchopýr širolistý (Eriophorum
latifolium). V sousedství této louky byly zároveň vybudovány z prostředků Programu péče o krajinu dvě tůně
pro obojživelníky.
Z této skupiny se v rozmanitých pobřežních porostech
rybníků rozmnožuje 11 druhů, z nichž 10 patří mezi druhy

zvláště chráněné - skokan krátkonohý (Rana lessonae),
čolek velký (Triturus cristatus) a blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) v kategorii kriticky ohrožených; skokan
zelený (Rana kl. esculenta), skokan ostronosý (Rana
arvalis), rosnička zelená (Hyla arborea), čolek obecný
(Triturus vulgaris) v kategorii silně ohrožených; ropucha
obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis) a kuňka
obecná (Bombina bombina), jejíž populace na této soustavě je pravděpodobně nejvýznamnější v celé Dačické
kotlině, v kategorii ohrožených druhů.
Bohužel však byl dokumentován klesající trend v celkové početnosti zjištěných druhů, způsobený zejména
vypouštěním množství polokrotkých kachen divokých,
které vyžírají larvy obojživelníků a způsobují celkovou
eutrofizaci protředí.
Postupného zlepšení současného stavu snad bude dosaženo realizací úprav navržených ve studii „Revitalizace
soustavy vodních nádrží v Dačicích“ – protierozní opatření v povodí Rybničního potoka, vytvoření zatravněných
pásů po obou stranách rybniční kaskády, vybudování
levobřežní komunikace pro pěší s charakterem vycházkové trasy, odbahnění některých nádrží, kosení těles hrází
a revize výpustních objektů apod., kterou nechalo zpracovat Město Dačice již v roce 1996. Účelný by také byl
přechod k extenzivnějšímu způsobu obhospodařování
jednotlivých rybníků.
Mgr. Aleš Jelínek, odbor ŽPLZ MěÚ Dačice

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 2/2004

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 10

Akce Domu dětí a mládeže na měsíc
březen

Zápis dětí do mateřských škol na
školní rok 2004/2005

·

Zápis dětí do Mateřských škol v Dačicích na školní
rok 2004/2005 proběhne v pracovních dnech od 15. 3. do
26. 3. od 10:00 do 16:00 hodin.
Součástí zápisu budou v letošním roce i Dny otevřených dveří, kde se mohou rodiče se svými dětmi seznámit
s tím, jak probíhá den v MŠ.

·

·
·

·

·

2. 3. - Karneval pro děti mateřských škol v DDM Za
Lávkami. Mohou se zúčastnit i předškolní děti, které
zatím MŠ nenavštěvují. Začátek 9:00 h.
9. 3. - Toulání povodím Dyje – vycházka kombinovaná s výletem vlakem a opékáním. Sraz v 8:45 hod
u DDM, návrat kolem 13:00 h.
10. 3. - Turnaj ve stolním tenise v DDM Za Lávkami. Děti 7 – 10 let od 9:00 h, starší děti od 13:00 h.
11. – 13. 3. - Výlet na turistickou základnu v Dolním
Radíkově. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři
DDM.
31. 3. – 7. 4. - Velikonoční výstava. Své exponáty na
ní mohou vystavit děti dačických škol, zúčastnit se
může i kdokoliv z dospělých.
V domě dětí jsou připraveny přihlášky na letní
dětské tábory. DDM Dačice pořádá dva běhy, a to:
18. 8. – 27. 8. pro mladší děti a 28. 7. – 7. 8. pro
starší děti. Ceny poukazů zůstávají na úrovni
loňských cen.

Off Road aneb Co se dělo na Chytrově
14. února 2004 si dalo na
Chytrově dostaveníčko třicet
šest týmů ze šesti států, aby se
tu utkaly v soutěži terénních
vozidel na druhém ročníku
„Mezinárodního českorakouského zimního veselí“.

Jedná se o tato pracoviště mateřských škol:
MŠ Bratrská 177/I – Mgr. Hana Švarcová – ředitelka Mateřských škol Dačice. Den otevřených dveří proběhne v pondělí 15. 3. 2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
MŠ Sokolská 163/V – J. Baštářová - vedoucí
odloučeného pracoviště. Den otevřených dveří proběhne
v pondělí 15. 3. 2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
MŠ B. Němcové 444/V – V. Zimmelová - vedoucí
odloučeného pracoviště. Den otevřených dveří proběhne
ve středu 17. 3. 2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
MŠ Za Lávkami 273/III - J. Maršánová – zástupkyně ředitelky MŠ. Den otevřených dveří proběhne ve
čtvrtek 18. 3. 2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
MŠ Bílkov 99 – A. Biňovcová - vedoucí odloučeného
pracoviště. Den otevřených dveří proběhne v pátek 19. 3.
2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
MŠ Dolní Němčice 15 – M. Leitkebová - vedoucí
odloučeného pracoviště. Den otevřených dveří proběhne
v úterý 16. 3. 2004 od 8:00 do 16:00 hodin.
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

Zhruba 180 km dlouhá trasa začínala u penzionu Chytrov u Brandlína a pokračovala
přes přechod Vratěnín - Drosendorf k etapám zvláštních
zkoušek v Neu-Riegersu a v Karlsteinu, aby se přes
hranici Fratres – Slavonice opět vrátila k výchozímu bodu
u penzionu Chytrov. Bohužel, někteří účastníci, mimo jiné
i vítězný tým, museli odjet ještě před 22. hodinou, aby
stihli přejezd hranice Slavonice - Fratres a nemohli se tak
zúčastnit vyhlášení vítězů, které se konalo ve 23:00 h. Pohár OFF ROAD získala osvědčená rakouská posádka
Markus Brinnich, Mario Popp s Mitsubishi Pajero. Nejlepší český startující Zdeněk Meškan obsadil se svým
vozem Landrover Discovery 12. místo.
Zvláštní poděkování vyslovili pořadatelé oficiálním
zástupcům úřadů, především tajemníkovi MěÚ Dačice
Ing. Karlovi Macků a představitelům měst Raabs a Waldkirchen.

Miloslava Kráľová, vedení účetnictví
vedení podvojného účetnictví i daňové evidence
(jednoduché účetnictví)
nová kancelář v budově dačické pošty
Göthova 71/I, Dačice, II. patro
Provozní doba:
Po - 9:00 – 11:30, 12:30 – 15:00 h
Út, Čt, Pá – po telefonické dohodě, St - zavřeno

Telefon: 384 420 546
Ing. Aleš Peníška
Hradecká 6/IV, 380 01 Dačice
Tel: 384 422 262, 721 844 123
alespeniska@quick.cz
v

Vazárna věnců a kytic, tištěné pohřební stuhy

v

Ošetřování zelených ploch, výsadba dřevin,
sečení trávy, likvidace plevelů
Zahradní úpravy, rodinné zahrady, firemní
areály, veřejné plochy
Podzemní závlahové systémy, navrhování,
montáž, dodání materiálů

v
v
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g využívání internetu patří Češi na
Ve
stupně vítězů

„SEJDEME SE V KNIHOVNĚ“
srdečně zveme na návštěvu
„Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny"
v Městské knihovně v Dačicích
http://www.dacice-mesto.cz/knihovna
vstup do katalogu knih 24 hodin denně, rezervace knih,
přehled knižních novinek
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
1. – 5. 3. REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ
ZDARMA – oddělení pro děti i dospělé.
1. – 31. 3. INTERNET PRO NEZAMĚSTNANÉ
- jedna hodina zdarma. Nabídka stránek
personálních agentur a vyhledávačů nabídek práce.
Každé
pondělí
v březnu
12 – 17 h

Za evropským průměrem stále zaostáváme, ale mezi
kandidátskými zeměmi jsme ve využívání internetu na
špici. „Lepší“ je jen Estonsko a Slovinsko se 60, respektive 45%. Z výzkumu, který v kandidátských zemích
proběhl v lednu 2003, dále vyplývá, že více než 90
procent Čechů již někdy o internetu slyšelo, což znamená
čtvrtou příčku mezi desítkou přistupujících zemí. Mezi
obyvateli ale panují značné rozdíly, které závisí hlavně na
věku. Zatímco pouze jedno procento osob ve věku 15 až
24 let nezná internet, ze seniorů nad 65 roků je to už 54
lidí ze sta.
V hodnocení využívání internetu je možné Čechy
postavit zhruba na roveň Francie či Španělska. Nejpokročilejší uživatelé ovšem „obývají“ severské země.
Z nich nejvyspělejší se jeví Dánsko, které se tak může
měřit i se Spojenými státy, kde internet využívají více než
tři čtvrtiny obyvatel. Nejslabší z uchazečů o vstup do
Evropské unie jsou Maďaři a Rumunsko, kde internet
používá pouze zhruba pětina občanů.
Data byla nasbírána a zpracována v rámci projektu
EU SIBIS. Výzkum proběhl v zemích EU, Švýcarsku a
USA v roce 2002 a v kandidátských zemích v lednu 2003.
V ČR bylo dotazováno více než tisíc osob starších 15 let.

„DATABÁZE
JAKO
ZDROJE
INFORMACÍ“ - Zdarma Vám předvedeme ukázky hledání v elektronické
sbírce zákonů ČR, databázi cizojazyčných časopisů. Seznámíte se se samostudijními počítačovými kurzy GOPAZ.

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

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
1. – 31. 3. „NEZAMOTÁME SE V PAVUČINĚ
INTERNETU“ – Soutěž pro čtenáře dětského oddělení, hledání odpovědí na
internetu, www.jablko.cz.
5. a 26. 3. „PŘÍSTUP NA WWW. STRÁNKY
12 – 16 h PRO DĚTI ZDARMA“ - Čtenáři
dětského oddělení si mohou vybrané
webové stránky pro děti prohlížet v této
době zdarma.
17. a 24. 3. Uděláme si malý velikonoční ubrousek a
velikonoční výzdobu – dílna pro tvořivé
děti.
2. 4. NOC S ANDERSENEM
V měsících březnu a dubnu najdete v knihovně také
prodejní výstavu grafiky Jiřího Chládka.

Městská knihovna děkuje panu Karlu Pospíchalovi,
Karpo Dačice, za hodnotný knižní dar. Knížky obohatí
knihovní fond městské knihovny a rozšíří nabídku nových
titulů. Děkujeme
Mgr. Zdeňka Chadimová

PRO VÁS A VAŠE DĚTI - JARNÍ PRÁZDNINY NA SLOVENSKU
Nízké Tatry - Jasenie
6. 3. – 13. 3. bez procedur, ubytování, polopenze
3 190 Kč
2 procedury denně, ubytování, polopenze 3 790 Kč
možnost dokoupení oběda 80 Kč/os/den
děti do 12 let sleva!
Další možnost pobytů – Dudince, Hokovce – v tomto termínu možnost
dopravy busem za příplatek 1 000 Kč dle cílového místa.
Poznávací zájezdy za mimořádné ceny:
2 990 Kč
5. 3. – 7. 3. Autosalon Ženeva
Světová premiéra nové Škody OCTAVIE
Super Last Minute – poslední volná místa za teplem - Tunisko, Egypt
a další místa – pobyt v hotelu *** s polopenzí – cena od 5 990 Kč

Je dnode nní z áje z dy:
28. 2.
8. 3.

Lackenhof - lyžování
Harmanschlag – lyžování
permanentka 14,40/10,50 EUR
13. 3., 20. 3. Hinterstoder - lyžování
27. 3. Hochkar – lyžování
15. 3. Lord Of The Dance
nejslavnější soubor irských tanců
24. 4., 28. 5. Bídníci – Praha

390 Kč/ os. (doprava)
190 Kč/os. (doprava)
390 Kč/os. (doprava)
390 Kč/os. (doprava)
1 130 Kč/os
(doprava, vstupenka)
860 – 960 Kč
(doprava, vstupenka)

Rádi Vám nabídneme katalog na rok 2004 a podáme bližší
informace přímo v naší CK. Přijďte si včas vybrat Vaši letní
dovolenou – široká nabídka pobyt ů v tuzemsku i v zahraničí.
Maďarsko – te rmální láz ně , chaty a chalupy!
Využ ijte 5% sle vy při z aplace ní z áje z du do konce bře z na !
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Informace z Infocentra

Infocentrum Dačice je zapojeno do projektu Jižní Čechy pohádkové. V současné době je v prodeji jihočeská
pohádková bankovka „Jeden Troška jihočeský“, a to
v hodnotě 10 Kč. Zakoupením podpoříte tvorbu nových
jihočeských večerníčků ve spolupráci s režisérem Zdeňkem Troškou. Stejně tak učiníte zakoupíte-li si pohlednici
a suvenýry s kaprem Jakubem.
Nabízíme nové tituly map: Hrady, zámky a jiné zajímavosti, Pohádkové regiony Čech, Moravy a Slezska,
Mapa tajemných míst Šumavy a Jižních Čech a další.
V infocentru můžete koupit nejen turistické známky,
pohlednice, různé suvenýry a literaturu s regionální tématikou, ale také poslat fax, využít služeb kopírování nebo
veřejného internetu.
Naďa Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

NOVÁ COROLLA
4 RO KY ZÁRUKA
DO PLŇKY V HO DNO TĚ 30 000 KČ ZDARMA
CENA O D 389 000 KČ

YARIS DREAM
KLIMATIZACE ZDARMA PRO MO DELY 1.0 VVT-i
FINANČNÍ BO NUS PRO ZÁKAZNÍKA 20 000 KČ

Cena od 289 900 Kč

Autocentrum-Rozkoš, S. R. O.
Rantířovská 4, 586 01 Jihlava
www.toyotarozkos.cz,
obchod@toyotarozkos.cz

tel.: 567 331 111
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Jižní Čechy pohádkové
Projekt Jižní Čechy pohádkové
se zrodil před devíti lety. Tehdy
započala spolupráce mezi majitelem
Mapcentra s. r. o. Turistického a mapového centra v Českých Budějovicích Marcelem Goetzem a tamním
výtvarníkem Jaroslavem Kerlesem.
Ten v roce 1995 nakreslil prvního
kapříka Jakuba, který představuje
typický symbol jižních Čech. Ty jsou v povědomí všech
obyvatel České republiky krajem rybníků, čisté přírody
a cykloturistiky.
Jihočeská pohádková říše žije aktivním životem a zapojuje do svého projektu vedle řady turistů, návštěvníků
a výletníků také známé osobnosti kulturního života. Vedle
kreslíře Jaroslava Kerlese se na projektu podílí známý
režisér českých pohádek Zdeněk Troška, který byl v
loňského roce dokonce korunován jihočeským králem.
Konané akce doprovází slovem moderátor Jan Rosák,
velký podíl na tom, že myšlenka pohádkové země oslovuje lidi nejrozmanitějšího věku má výtvarnice Vítězslava
Klimtová, spisovatelka Bára Stluková a další
Cílem je podpora tradičních turistických cílů a vytváření cílů nových. Velkou bolestí cestovního ruchu je sezónnost a proto je velikou snahou všech přilákat turisty
a návštěvníky i mimo letní prázdniny. Celý projekt je
zpracován tak, aby zaujal mimo jiné i děti. Nejde však
pouze o nabídku suvenýrů s kaprem Jakubem. Koncepce
projektu turisty aktivně zapojuje do dění. Jak, to vám
přiblížíme v dalším čísle zpravodaje.
Myšlenka Jižních Čech pohádkových není ojedinělá.
Na mapě naší republiky je takových „říší“ hned několik
a každá má něco výjimečného a přitažlivého, čím může
zaujmout. Při vašich víkendových výletech či prázdninových toulkách na vás čeká například Valašské království, Tolštejnské panství, Pohádková země Šumava –
Brčálník, Země děda Praděda, Kačenčina pohádková říše,
Perníkové hejtmanství, Ladův kraj, Družina knížete Václava, Prajske grofstvo a další.
Naďa Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
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Zúčastněte se „jarní výstavy“
v dačickém muzeu !
Také se už těšíte na jaro? Po dlouhé zimě určitě všichni toužebně vyhlížíme paprsky sluníčka, plánujeme výsev
zeleniny a kytiček na zahrádce, jarní úklid, připravujeme
se na Velikonoce, …
Také v dačickém muzeu chceme jaro přivítat podívanou pro malé i velké - výstavou, která potěší široký okruh
návštěvníků. Jarní výstava bude ve výstavních sálech
muzea probíhat od 28. března do 25. dubna. Na výstavě
chceme opět podchytit práce lidových tvůrců na Dačicku
a všech, kteří se zabývají výrobou tradičních i méně tradičních předmětů a symbolů vážících se k jaru a Velikonocím a vyzdobují si jimi své domácnosti.
Uvítáme na výstavu příspěvky v tomto okruhu:
kraslice malované voskem, škrábané, lepené slámou,
děrované, zdobené látkou, odrátkované aj.; perníčky klasické vykrajované nebo z forem; beránky a ovečky z těsta,
keramiky, slámy, dřeva či šustí; vizovické pečivo; obřadní
pečivo z kynutého těsta (ptáčci, pletence, …); ošatky ze
slámy, proutí; žíly pletené různými technikami; holubičky
ze dřeva, papíru; hrkače, trakaře různé velikosti a typu;
výšivky, paličkované práce s jarní tematikou, ostatní jarní
a velikonoční výzdobu.
Výstava je určena i pro děti z mateřských škol, škol
základních, speciálních a pro studenty středních škol.
V průběhu výstavy bude vyhodnocena soutěž „O nejhezčí kraslici“, „O nejlepší perníčky“ a „O nejlépe zapletenou velikonoční pomlázku“. O výsledku budou
rozhodovat návštěvníci výstavy.
Výrobky zasílejte nebo doneste do 22. března na adresu: Městské muzeum a galerie, Havlíčkovo nám. 85/I
(jižní křídlo státního zámku), 380 01 Dačice nebo nás
kontaktujte na telefonním čísle: 384 422 493, či elektronické adrese: c.
Těšíme se na Vaše příspěvky!
Mgr. Marie Kučerová
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Městské kulturní středisko Dačice,
Město Dačice, DS „Tyl“ Dačice
pod záštitou Ministerstva kultury ČR
pořádá

4. – 7. 3. 2004
Jihočeskou krajskou
přehlídku
amatérského činoherního a hudebního
divadla s výběrem pro Divadelní Třebíč
2004 a FEMAD Poděbrady
ČTVRTEK 4. BŘEZNA
20:00 h J. Hruška

DEN, KDY UNESLI
PAPEŽE

DS D 111
Č. Budějovice

PÁTEK 5. BŘEZNA
10:00 h

Na motivy H. Ch. Andersena

ŠATY ANEB ŠKATULE
HEJBEJTE SE
16:00 h

J. Kraus

NAHNILIČKO
20:00 h

Voskovec + Werich

NEBE NA ZEMI
9:00 h

J. Kraus

PROTI VĚTRU
(NAHNILIČKO)
14:00 h

D. Drábek

JANA Z PARKU
17:30 h
21:00 h

E. Vachek

JJaarroossllaavvaa H
Háájjkkoovváá

Adre sa:
Dolní Němčice 97, 380 01 Dačice
Kancelář: Göthova 66, 380 01 Dačice
Provoz ní doba:
úterý 10:00 – 14:00 h, jinak dle dohody
Největší přehled nemovitostí najdete na vývěsce naproti MěKS,
na Palackého náměstí.

Ivan Taller

KOMEDIE O
CHYTROSTI

Re alitní kannce lář

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

Spolek divad.
ochotníků
Blatná
Prácheňská
scéna Písek

SOBOTA 6. BŘEZNA

PEC

hledá pro své klient y ke koupi chalupy, byt v Dačicích 2+0 nebo
2+1 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.

DS Lanovka
Č. Budějovice

ŠOS
Prachatice
DS
Čelakovský
Strakonice
DS Lužnice
o. s. Bechyně
Českokrumlovská
scéna

NEDĚLE 7. BŘEZNA
9:00 h

C. Magnier

13:00 h

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A
PŘEDÁNÍ CEN

SEDM ŽEN NA KRKU

DS J. K. Tyl
při JČE a. s.
Č. Budějovice

Všechna divadelní představení se odehrávají v hlavním sále MěKS Dačice.
Kontaktní osoba: Otakar Tesař, Městské kulturní
středisko, Palackého nám 4/I, Dačice, tel.: 602 780 525,
384 420 162.
K návštěvě zvou pořadatelé.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 1/2004

KULTURA

KINO

12. 3., 13. 3., 14. 3. v 19:30 h
LÁSKOU PRAŠTĚNÁ
Film USA s titulky, romantická komedie
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
26. 3., 27. 3., 28. 3. v 19:30 h
ŠVINDLÍŘI
Film USA s titulky, krimikomedie
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

6. 3. v 16:30 h
KŮŽE ANDĚLA
Konat dobro je pro ni stejně přirozené jako dýchání
Režie: Vincent Peres, Francie 2002

20. 3. v 16:30 h
STRACH A CHVĚNÍ
Křehká duše slečny Amélie versus mamutí firma v Tokiu
Režie: Alain Corneau, Francie, Japonsko 2001

MMaG

MěKS

5. 3., 6. 3., 7. 3. v 19:30 h
KAMEŇÁK 2
Český film, pokračování úspěšné komedie Z. Trošky
Vstupné 65 Kč na místenky
Mládeži do 12 let nevhodný
19. 3., 20. 3., 21. 3. v 19:30 h
GOOD BYE LENIN
Německý film s titulky, komedie
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

Film.
klub
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5. – 7. 3. 2004
Dačické Kejklování
Přehlídka amatérského divadla

27. 3. 2004 ve 21:00 h
Taneční zábava
Hraje SECRET

28. 3. 2004 v 15:00 h
Pohádka o líných strašidlech
Rodiče s dětmi do divadla

Muzejní čtvrtek 11. března 2004 v 17:30 hod.
PhDr. Jiřina Psíková: „Krčínův svět“
(přednáška ředitelky SOkA v J. Hradci k 400. výročí úmrtí
významného stavitele jihočeských rybníků Jakuba Krčína
z Jelčan, s promítáním fotografií a dokumentů)
„Jarní výstava“ (jarní a velikonoční tradice, výzdoba domácností)
Slavnostní zahájení v neděli 28. března 2004 ve 14 hodin. Výstava je otevřena do 25. 4. 2004
denně kromě 5. a 19. dubna, 9 - 12 a 13 - 16 hod.

22. 2. – 21. 3. 2004
„V knihách zapsáno“
výstava rukopisů ze sbírek 5 jihočeských muzeí
pondělí - pátek 9 - 12, 13 – 16 h, neděle 13 - 16 h

