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Vážení spoluobčané,
rád bych v tomto článku vzpomněl na rok 2003
z pohledu úředníka, příslušníka profesní skupiny, která je
v našem státě tolik proklínaná a zatracovaná a na kterou
přesto všichni spoléhají když se dostanou do složitých
životních situací.
Máme za sebou velmi těžký rok. Rok, který byl na
městském úřadě v Dačicích poznamenán rozjezdem nových agend v rámci vytvoření tzv. úřadu třetího stupně,
dvojím stěhováním i sžíváním kolektivu. V tomto roce se
vytvářel nový kolektiv pracovníků jednak z lidí, kteří již
na úřadě pracovali, jednak z pracovníků bývalého okresního úřadu a také z lidí, kteří do této doby přišli do styku
s veřejnou správou maximálně jako klienti. Dnes již mohu
říci, že nově vzniklý kolektiv je zcela funkční a že jsme
problémy roku 2003 zvládli se ctí. Kontroly krajského
úřadu prokázaly, že nedošlo k poklesu kvality výkonu
státní správy jeho převodem z okresního úřadu na náš
městský úřad. Mnohé úřady využily možnosti uzavření
veřejnoprávních smluv k oddálení výkonu některých
agend. My jsme šli cestou, kdy jsme nově svěřenou státní
správu začali od prvního ledna vykonávat v celém rozsahu
tak, abychom našim občanům zajistili co nejrozsáhlejší
servis. I když to nebylo jednoduché jsem přesvědčen, že
tato cesta byla správná a že jsme jí prošli bez větších
problémů především zásluhou pracovitosti mých kolegů,
kteří rozhodně nehleděli na pracovní dobu a také díky
pochopení i toleranci Vás, občanů.
Ani rok 2004 nebude v mnoha ohledech jednoduchý.
Naši republiku čeká událost, která se může směle měřit
s nejvýznamnějšími událostmi v dějinách tohoto státu.
Tou událostí je vstup České republiky do Evropské unie.
Jedná se o krok, který se promítne ať už v pozitivním
nebo negativním smyslu do života každého z nás. Dalšími
událostmi, na kterých se budeme podílet jako pracovníci
městského úřadu, jsou volby do Evropského parlamentu,
do krajského zastupitelstva a do senátu.
Kromě běžné, rutinní činnosti, které se jak věřím zhostíme minimálně ve stejné kvalitě jako v uplynulém roce,
před námi stojí další úkoly.
V roce 2003 jsme se přihlásili k celostátnímu projektu
„Benchmarking v oblasti rozšířené působnosti obcí třetího
typu“. V rámci tohoto projektu je porovnáváno celkem
49 z 205 úřadů s rozšířenou působností. Tento projekt
bude trvat po celý rok 2004 a výsledkem bude porovnání
výkonnosti zúčastněných úřadů v různých oblastech státní
správy. Celý projekt je podporován kanadskou vládou
a výsledky budou, kromě jiného, použity i pro práci
ministerstva vnitra.
Další oblastí, kterou chceme i nadále rozvíjet, je
spolupráce s našimi klienty. Uvědomujeme si, že klient

není jenom neadresný účastník řízení, ale je naším
partnerem. V minulosti se mnohokrát ukázalo, že je lepší
jeden telefonát, než několik dopisů do vlastních rukou.
Stejně tak je lepší prodiskutovat sporné otázky během
řízení, než čekat na odvolání proti našemu rozhodnutí.
Na druhou stranu se nebudeme ani nadále bát ve sporných
případech rozhodnout, i když to bude znamenat nevyhovění některé ze stran. Konkrétním výrazem snahy
o zlepšení komunikace s občany je i založení několika
diskusních témat na internetových stránkách města,
postupné seznamování občanů s činností jednotlivých
odborů v bulletinu Město Dačice informuje a příprava
přednášek odboru životního prostředí, lesnictví a zemědělství pro veřejnost, nebo odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro žáky dačických škol.
Dačice byly vždy přirozeným centrem tohoto koutu
naší republiky. K této úloze nemalou měrou přispívá také
městský úřad. Proto v roce 2004 chceme posílit i služby
poskytované obcím v našem správním obvodu. Opět
nemluvím jenom o čistém výkonu státní správy, ale
i o metodické pomoci a hlavně o aktivním přístupu
k těmto obcím. Především malé obce mají ve svém čele
neuvolněné starosty a jsem přesvědčen, že ti uvítají každou pomoc či informaci, která jim ulehčí jejich práci ať už
se jedná o problematiku financí, dotací nebo výkonu státní
správy. Proto chceme i nadále pokračovat v organizování
setkání starostů obcí z našeho správního obvodu. Další, ne
zcela jednoduchou oblastí, je finanční zabezpečení chodu
města, tedy i městského úřadu.
Na úplný závěr bych si dovolil malé přání. Přál bych
si, aby alespoň městský úřad v Dačicích byl svým okolím
vnímán jako instituce, která všem občanům umožňuje
využívat jejich zákonná práva a zároveň usnadňuje plnění
povinností daných zákony této země.
Ing. Karel Macků, tajemník

Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003
V roce 2003 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručeny 2 žádosti o poskytnutí
informací podle výše uvedeného zákona. Žádostem bylo
v obou případech vyhověno a nebylo proti tomuto
rozhodnutí podáno odvolání. V této věci nebylo vedeno
proti městu Dačice soudní řízení a nebyla uložena sankce.
Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými
odbory tajemník městského úřadu Ing. Karel Macků.
Zprávu projednala a schválila rada města dne 7. 1. 2004.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 1/2004

Aktuality
· Ve výběrovém řízení na místo pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu byla vybrána Lenka Létalová
z Dačic.
· Do důchodu odešla k 31. 12. 2003 vedoucí živnostenského úřadu Marie Hofbauerová.
· Výherci soutěže z internetových stránek města za prosinec jsou Lenka Fučíková z Dačic, Marie Sedláčková
z Dačic a Barbora Piáčková z Dačic. Správná odpověď
zněla: Lipolec. Výhercům gratulujeme!
· Připomínáme lhůtu splatnosti poplatku ze psa, která
končí 31. 3. 2004 a za odvoz komunálního odpadu,
která je do 30. dubna 2004. Všechny poplatky lze
uhradit hotově na pokladně MěÚ, nebo po telefonické
domluvě (384 401 219) převodem z účtu.
· Na jarní prázdniny se děti mohou těšit ve dnech 8. 3. –
14. 3. 2004.
· Na oficiálních internetových stránkách města
www.dacice-mesto.cz byla v průběhu měsíců prosince
a ledna rozšířena nabídka témat v rubrice Diskusní
fórum. Občané města mají větší možnost vyjadřovat se
v daných tématech k blíže specifikovaným záležitostem.
· Služba internet pro veřejnost funguje od 1. února 2004
v Infocentru Městského úřadu Dačice, Palackého
náměstí 1/I.
· Okresní správa sociálního zabezpečení v Jindřichově
Hradci zrušila od 1. ledna 2004 své pravidelné výjezdy
do Dačic. Městský úřad Dačice vede s OSSZ J. Hradec
jednání o obnovení této služby. Občané si mohou
prozatím záležitosti ohledně důchodového zabezpečení
vyřizovat na OSSZ v J. Hradci, tel. 384 459 111.

RADA MĚSTA
· Schválila jmenování Ing. Antonína Vrbky ředitelem
Nemocnice Dačice od 1. 1. 2004.
· Schválila uzavření smlouvy o dílo s Delnetem s. r. o.
České Budějovice na provedení montáže elektrické
zabezpečovací signalizace v objektu MěÚ č. 27/I za
cenu Kč 233.345,--.
· Schválila zprávu komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na výstavbu Aquaparku Dačice s tím, že
nejvýhodnější nabídka byla předložena firmou VHS
plus, spol. s r. o., Znojmo za cenu Kč 59.943.763,-včetně DPH.
· Schválila znění zadání obchodní veřejné soutěže
na poskytnutí úvěru ve výši 40 mil. Kč na stavbu
Aquaparku Dačice.
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· Schválila potvrzení usnesení z 2. schůze konané
11. 12. 2002 o jmenování všech vedoucích odborů
do funkcí na dobu neurčitou.
· Schválila uzavření smlouvy mezi městem Telč, Nemocnicí Dačice a městem Dačice, podle které Nemocnice Dačice v roce 2004 zabezpečí lékařskou
službu první pomoci pro občany s trvalým pobytem
v Telči a přilehlých obcích.
· Schválila rozšíření předmětu podnikání obchodní
společnosti Městské lesy Dačice, s. r. o., o „využívání
rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb
a vodní drůbeže“.
· Schválila uzavření smlouvy se společností RTS Brno,
s. r. o., na organizační zajištění obchodní veřejné
soutěže na poskytnutí úvěru ve výši do 40 mil. Kč na
stavbu letního koupaliště za cenu Kč 68.250,-- včetně
DPH.
· Schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s manžely
Novorkovými na pronájem nebytových prostor v domě
č. p. 229/I na Havlíčkově náměstí pro provozování
prodejny Praktik. Dodatek řeší prodloužení smlouvy
do 31. 3. 2007 s tím, že roční nájemné zůstane v původní výši Kč 90.000,--.
· Schválila poskytnutí propagačních materiálů města na
veletrh cestovního ruchu Regiontour Brno 2004, který
se uskutečnil 8. – 11. 1. 2004 v Brně.
· Schválila jmenování pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu Naděždy Mastné členkou kulturní komise.
· Schválila zajištění projektu na orientační označení příjezdu ke služebně Policie na náklady města v částce
cca Kč 2.000,--.
· Vzala na vědomí informaci, že švýcarské partnerské
město Urtenen poskytlo městu dar ve výši 5.000,-CHF. Peníze budou převedeny na účet Nemocnice
Dačice.

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Matrika v roce 2003
Obecní živnostenský úřad
Dačice na veletrhu Regiontour Brno 2004
Pronájem volného bytu s garáží
Ochrana lesů proti kůrovci - nařízení
Tísňová volání
Památný den obětí holocaustu
Nová výstava v dačickém muzeu
Označování psů mikročipem
Uzávěrka příštího čísla: 15. února 2004
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ženich byl z Německa. Vstoupit opakovaně do svazku
manželského se rozhodli muži ve 4 případech, ženy
v 9. Nejmladší nevěstě bylo 16 let, nejstarší 63, nejmladšímu ženichovi bylo 20 let a nejstaršímu 72 roky.
V 8 případech byla žena starší než muž, ve 4 případech se
brali stejně staří snoubenci a u 36 zbývajících párů byl
starším muž. Největší věkový rozdíl u starší nevěsty činil
11 let, ženich byl v jednom případě starší o 19 let. Muži
i ženy nejčastěji uzavírali manželství ve svých 25 letech
(muži 5x, ženy 6x). Průměrný věk ženichů dosáhl 28 let,
u nevěst to bylo 25 let.
Z celkového počtu 256 zemřelých byli 124 muži
a 132 ženy. Dačických občanů zemřelo celkem 55, z toho
30 mužů a 25 žen.

Počet obyvatel v roce 2003
1. 1.

Několik dní čekalo naše město na svého prvního
občánka narozeného v novém roce. V úterý 6. ledna
v 1 hodinu a 35 minut se jím stal chlapeček Radim
chlubící se mírami 3300 g a 50 cm. Šťastné mamince
Vladimíře Mášové poblahopřál starosta města MVDr.
Ludvík Fabeš společně s tajemníkem Ing. Karlem Macků.

Společenská kronika
narození:

Nikola Řehořková, Dačice
Karolína Dvořáková, Dačice
Radim Máša, Dačice
Roman Řezáč, Dačice

manželství: Jan Chvátal, Třebětice a Věra Přívětivá,
Dačice
úmrtí:
Květoslava Lišková, 89 let, Dačice
František Kubeš, 83 roky, Dačice
František Klenka, 84 roky, Dačice
Jaroslav Doležal, 81 rok, Dačice

Matrika v roce 2003
Matrika v Dačicích zapsala v uplynulém roce celkem
339 narození, 48 sňatků a 256 úmrtí.
Prvním narozeným v roce 2003 byl Adam Bártů ze
Slavonic, prvním dačickým občánkem Jan Kamiš. Ze 339
narozených dětí byl 171 chlapec a 168 děvčat, noví
občánci našeho města byli celkem 74, 39 chlapců a 35
dívek. V pěti případech se narodila dvojčata. Nejvíce dětí
se narodilo v měsíci září - 40 a nejméně v prosinci - 19.
83 děti se narodily v neúplných rodinách. Nejčastějšími
jmény, která rodiče svým ratolestem dávali, byla pro
chlapce Jan 15x, Jakub 13x a Tomáš 12x, nejvíce dívek
dostalo jméno Tereza 14x, Eliška a Kateřina 9x a Nikola
7x.
Ze 48 zapsaných sňatků bylo 19 uzavřeno v církevních objektech, jeden na zámku v Dačicích a jeden
v rodinném domku ženicha. Ve 30 případech byl alespoň
jeden ze snoubenců občanem našeho města. Sňatek zde
uzavřeli dva cizinci, jedna občanka Bulharska a jeden

Bílkov
Borek
D. Němčice
Hostkovice
Hradišťko
Chlumec
Lipolec
Malý Pěčín
Prostř. Vydří
Toužín
Velký Pěčín
Dačice I
Dačice II
Dačice III
Dačice IV
Dačice V
Dačice celkem
Celkem

31. 3.

30. 6.

30. 9.

31. 12.

406
406
404
408
114
113
113
112
365
364
363
356
74
74
76
76
73
72
72
74
134
134
134
132
199
200
195
198
150
150
151
151
50
50
50
50
45
45
44
43
145
144
144
146
713
716
709
719
291
297
296
294
992 1 005
997
997
422
427
431
432
3 781 3 769 3 757 3 741
6 199 6 214 6 190 6 183
7 954 7 966 7 936 7 929

410
110
357
81
74
132
199
152
50
43
145
724
294
995
435
3 737
6 187
7 938

Výsledek tříkrálové sbírky na Dačicku
Oblastní charita Jihlava jako
každoročně pořádala i letos na
začátku měsíce ledna veřejnou Tříkrálovou sbírku. Celkem bylo na Dačicku vybráno
180 925,50 Kč, což je téměř o 9 700 Kč více než v roce
minulém. V samotných Dačicích se v kasičkách Tří králů,
kteří navštěvovali s koledou domácnosti a instituce, sešlo
57 956,50 Kč. Všem dárcům, vedoucím skupinek a koledníkům srdečně děkujeme.
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Činnost odboru
obecní živnostenský úřad
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice I,
II. poschodí, č. dveří. 212, 213
Pracovníci

Telefon/E-mail

Ing. Rudolf Dvořák
vedoucí odboru
Jana Klimešová

384 401 225
zivnost@dacice-mesto.cz
384 401 255
prijem@dacice-mesto.cz
384 401 255
rejstrik@dacice-mesto.cz

Martina Slabá

Odbor obecní živnostenský úřad vykonává:
· činnost v rozsahu stanoveném zákonem 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
v rozsahu živností volných, řemeslných, vázaných,
koncesovaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností III. stupně
· je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení
· provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona
· plní další úkoly stanovené zvláštními předpisy
· vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu
· vydává osvědčení samostatně hospodařícího rolníka
v působnosti obvodu města Dačice
· je určen k vybírání poplatků z městského tržiště
K 31. 12. 2003 registruje živnostenský úřad v živnostenském rejstříku 2 795 fyzických a právnických osob
s právem provozovat 4 628 živností a 70 samostatně hospodařících rolníků.
K 1. 1. 2004 odešla paní Marie Hofbauerová po 10 letech působení na odboru živnostenského úřadu do důchodu. Za její práci jí touto cestou děkujeme.

Město Dačice
zveřejňuje záměr
na pronájem nebytových prostor

v Obchodním centru Antonínská 15/II
v přízemí – bistro, tj. prodejna, sklady
a soc. zařízení o celkové výměře 99,92 m2
Zájemci se k této nabídce mohou vyjádřit a předložit
své nabídky – žádosti písemně odboru správy majetku
města, prostřednictvím podatelny Městského úřadu
Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice, informace
na tel. č. 384 401 228.

Koupím chalupu, domek nebo byt, stav
nerozhoduje. Tel: 381 252 166.
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Dačice na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour Brno 2004
Ve dnech 8. až 11.
ledna proběhl na brněnském
výstavišti tradiční veletrh
cestovního ruchu GO a Regiontour 2004. Brněnské
veletrhy cestovního ruchu
jsou jednoznačně největší
událostí svého druhu ve
střední Evropě. Prezentovaly se všechny kraje a turistické oblasti ČR, velké
množství zahraničních regionů, mezi vystavovateli
nechyběly ani zahraniční
turistické centrály a nejvýznamnější tuzemské cestovní
kanceláře.
Město Dačice se zde prezentovalo v jednom stánku se
Slavonicemi v expozici jižních Čech pod společným
názvem Dačicko - Slavonicko. První dva dny veletrhu
byly vyhrazeny odborníkům pracujícím v cestovním
ruchu, další dva potom široké veřejnosti.
Profesionálové zabývající se turistikou hledali možnosti a typy pro zahraniční klienty. Do naší oblasti
v poslední době směruje z ciziny hlavně kongresová
a venkovská turistika. Tuzemští turisté, kteří se rozhodnou
strávit dovolenou v našem regionu, zde mohli dostat
podrobnější informace, kontakty na ubytovatele, odnášeli
si propagační materiály, pohlednice, katalogy, mnozí si se
zájmem vyslechli příběh o tom, že kostka cukru nepochází
ze žádné vzdálené země, ale že ji vymysleli v Dačicích,
odpovídaly jsme na dotazy, které nás potěšily a utvrdily
v tom, že velké množství lidí ze všech částí republiky náš
kraj zná. Někteří se vrací pravidelně, jiní se k nám
chystají poprvé. Dačicko a Slavonicko jsou vnímány jako
ideální prostředí pro cykloturistiku. Největší poptávka je
po ubytování typu penzion a ubytovna, zájem je o nové
způsoby prožití volného času. I proto se informační
střediska snaží dohodnout na co nejužší spolupráci a
vytvořit společný turistický produkt, který k nám přiláká
návštěvníky historických památek, fandy cykloturistiky,
pěších výšlapů a lidi, kteří ještě stále umí ocenit klid a
pohodu, kterou ve zdejší části jižních Čech nacházejí.
Město Dačice bude určitě vystavovat i na příštím
ročníku Regiontouru. Tady se nabízí velké možnosti pro
všechny provozovatele služeb zajišťujících turistický
servis. I jejich propagační materiály, nabídky a kontakty
mohou v lednu 2005 oslovit tisíce návštěvníků tohoto
nejznámějšího veletrhu cestovního ruchu.
Letošní veletrh v číslech:
počet zúčastněných firem
počet zúčastněných zemí
počet návštěvníků
z toho odborníci v %
čistá výstavní plocha v m2

1 017
24
více než 40 000
48
9 557

N. Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
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Inzerce na stránkách bulletinu

Informační středisko

Máte zájem, aby si Váš inzerát přečetlo 3000
domácností v Dačicích a okolí?
Využijte možnost inzerovat ve zpravodaji „Město
Dačice informuje“. Každý měsíc je bezplatně doručen do
všech domácností v Dačicích a místních částech Borek,
Bílkov, Hradišťko, Chlumec, Toužín, Malý Pěčín, Velký
Pěčín, Lipolec, Dolní Němčice, Hostkovice a Prostřední
Vydří. Vaše objednávky je možné zaslat vždy do 15. dne
příslušného měsíce poštou nebo na e-mailovou adresu
redakce@dacice-mesto.cz. Při opakování inzerátu poskytujeme slevu 10%. Po domluvě je možné předplatit
si jednorázově pravidelné uveřejňování inzerátu na předem dohodnuté období. Bližší informace se dozvíte na tel.
č. 384 401 265.

Po sedmi úspěšných sezónách Informačního střediska
v Dačicích, které zajišťovalo turistický informační servis
vždy od května do září, dochází od nového roku ke
změně. Od 1. ledna 2004 přestalo být informační středisko
součástí Městské knihovny Dačice a spadá pod Městský
úřad Dačice.
Rozsah služeb poskytovaných v kanceláři „nového“
informačního střediska, které se přestěhovalo ze svého
původního místa do vstupních prostor staré radnice, se
nemění. Předpokládáme jejich plné zachování, případně
postupné rozšíření a to podle zájmu a poptávky jak
místních občanů, tak návštěvníků města.
První změna, která nastala od 1. ledna je ta, že
Infocentrum bude poskytovat své služby celoročně. Jeho
otevírací doba je totožná s pracovní dobou na městském
úřadě, od měsíce června bude přizpůsobena požadavkům
turistické sezóny.

Ceník inzerce vč. DPH
Podíl strany
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32

Rozměr
cm
16 x 25,4
8 x 25,4
8 x 12,7
8 x 6,3
8 x 3,2
8 x 1,6

Komerční
Kč
4.064,2.032,1.016,508,254,127,-

Osobní
Kč
2.032,1.016,508,254,127,64,-

Katastrální úřad změnil název
Dům č. p. 2/I

Upozorňujeme na reorganizaci
katastrálních úřadů a změnu
jejich názvů k 1. 1. 2004. K
poslednímu dni minulého roku
zaniká katastrální úřad v Jindřichově Hradci a jeho detašovaná
pracoviště v Dačicích a Třeboni.
Jejich působnost přebírá zde
v Dačicích Katastrální úřad
pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Dačice,
Palackého náměstí 2/I, 380 01 Dačice, tel. 384 420 121.
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - 8:00 – 17:00 h,
středa - 8:00 – 17:00 h, pátek - 8:00 – 13:00 h.

Re alitní kannce lář

JJaarroossllaavvaa H
Háájjkkoovváá

hledá pro své klienty ke koupi chalupy a p ozemky (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, nabídn ěte.
Kontakt:
T el. fax: 384 420 320,
Mobil: 777 686 090, 602 486 090, 606 231 721
www.rkceskakanada.cz
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 výv ěsce naproti MěKS,
na Palackého náměstí.

Přehled služeb:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

internet pro veřejnost
kopírování – formáty A4, A3
přehled možností ubytování
servis turistických informací o Dačicích a okolí
informace o firmách, institucích a úřadech
informace z jízdních řádů vlaků a autobusů
informace o kulturních, sportovních a společenských
akcích ve městě a okolí
prodej propagačních materiálů o Dačicích a regionu
prodej turistických známek
prodej turistických map regionu

Adresa: Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice, telefon:
384 401 265, e-mail: info@dacice-mesto.cz

Město Dačice nabízí
Pronájem volného bytu s garáží
Jedná se o byt č. 1, 2 + kk, I. kategorie
a garáž č. 8, ul. Nivy 163/IV, Dačice
pokoj
pokoj
pracovní kuchyně
předsíň
koupelna s WC
komora
garáž

12,75
21.68
10,30
5,95
6,40
2,77
20,16

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce
trvání 1 roku od 1. 3. 2004 do 28. 2. 2005 bez jakékoliv
finanční spoluúčasti budoucího nájemce. Právo na
uzavření smlouvy o pronájem získá ten zájemce, který
předloží žádost v zalepené a zřetelně značené obálce
„NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU
č. 1, Dačice 163/IV“ a byt si vylosuje.
Nájemné a zálohy na služby za tento byt jsou měsíčně
v celkové výši 4 080 Kč, nájemné za garáž je měsíčně
v celkové výši 300 Kč. Žádost musí být doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám 1/I
nejpozději do 11. 2. 2004 do 14:00 h
Další informace na tel.: 384 401 234
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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství, jako orgán státní správy
příslušný podle § 49 odst. 2 písm. c) zákona 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

nařizuje
vlastníkům lesa podle § 32 odst. 2 lesního zákona, aby
provedli tato opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu
smrkovému
(Ips
typographus
L.), lýkožroutu
severskému (Ips duplicatus), lýkožroutu lesklému
(Pityogenes chalcographus) a lýkožroutu menšímu (Ips
amitinus Eichh.) – dále jen „kůrovci“.
1.

Dříví napadené kůrovci zpracovat, odvézt z lesa nebo
asanovat (tj. odkorněním a spálením kůry nebo
chemicky) nejpozději do 31. března, v lesních
porostech, které alespoň částečně zasahují polohy
nad 600 m nadmořské výšky, do 30. dubna běžného
roku.
2. Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj
kůrovců vzniklé do 31. března zpracovat, odvézt
z lesa nebo asanovat nejpozději do 31. května, v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do
polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 30. června
běžného roku.
3. Celoročně vyhledávat a včas zpracovávat, odvážet z
lesa nebo asanovat dříví nově napadené kůrovci.
4. Lapáky nebo lapače I. série v roce 2004 stanovit a
pokládat nebo instalovat v počtech stanovených
podle přílohy č. 2 k vyhlášce 101/1996 Sb.
5. Vést evidenci nezbytnou pro stanovení počtu lapáků
a lapačů I. série v roce 2005 a počet lapáků a lapačů
stanovit a pokládat nebo instalovat podle zjištěných
hodnot (výpočet viz příloha č. 2 k vyhlášce 101/1996
Sb.). Obdobně postupovat při stanovení počtu lapáků
nebo lapačů proti lýkožroutu menšímu.
6. Platnost tohoto rozhodnutí se stanoví do 30. 6. 2005.
U rozhodnutí se podle ust. § 55 odst. 2 zákona
71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů, vylučuje odkladný účinek případně
podaného rozkladu.
Odůvodnění
Extrémní klimatické podmínky let 2002 a 2003
způsobily oslabení smrkových porostů v lesích a následné
náhlé zvýšení populační hustoty kůrovců tak, že existuje
reálné nebezpečí jejich přemnožení, vzniku kalamitního
stavu a nepředvídatelných škod na lesních majetcích na
území celé České republiky. Ministerstvo zemědělství na
základě poznatků z vlastní dozorové činnosti, šetření
prováděných Výzkumným ústavem lesního hospodářstvía
myslivosti Zbraslav – Jíloviště a podnětů orgánů státní
správy lesů na úrovni krajských úřadů vyhodnotilo situaci
a dospělo k závěru, že současný stav populační hustoty
kůrovců naplňuje ustanovení § 32 odst. 2 lesního zákona o
vzniku mimořádných okolností v lesích. Z tohoto důvodu
nařídilo výše uvedená opatření.
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Protože nesplněním opatření v termínech vyžadovaných z hlediska účinné ochrany lesa proti kůrovcům v
lesích jednotlivých vlastníků jsou ohroženy lesy vlastníků
sousedních a jimi vynaložené prostředky na řádnou
likvidaci hmoty kůrovci napadené a pro kůrovce atraktivní
znehodnoceny, bylo rozhodnuto provedení opatření
nařídit všem vlastníkům lesa. Naléhavý obecný zájem
ochrany lesa proti kůrovcům a nebezpečí, že odkladem
výkonu rozhodnutí by, za určitých klimatických podmínek, mohlo dojít k ohrožení lesů sousedních vlastníků,
jsou důvody, pro které byl vyloučen odkladný účinek
rozkladu.
Ministerstvo zemědělství nevyužilo všech zákonných
možností daných orgánům státní správy lesů a nenařídilo
např. zastavení všech jiných těžeb než těžeb nahodilých,
neboť křivka nárůstu populační hustoty kůrovců není na
území celé republiky shodná. Tato opatření je však možno
uložit na základě zjištěného stavu v menších, přesně
vymezených územích rozhodnutím příslušného krajského
úřadu nebo rozhodnutím, popř. nařízením příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností je rovněž
možno uložit opatření směřující k vyhubení škůdců (např.
kůrovci, dřevokaz), kteří se vyskytnou na skladech
(skládkách) dříví mimo pozemky určené k plnění funkcí
lesa (§ 32 odst. 9 lesního zákona).
Proto bylo rozhodnuto jak výše uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 61 odst. 1
správního řádu podat do 15ti dnů od jeho doručení rozklad
k ministru zemědělství podáním doručeným Ministerstvu
zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.
Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku nelze
podle ust. § 61 odst. 3 a § 55 odst. 3 správního řádu podat
rozklad.

Miroslava Kráľová, vedení 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, So, Ne – zavřeno

Telefon: 384 420 546

Zasedání bezpečnostní rady
Ve čtvrtek 11. 12. 2003 zasedala bezpečnostní rada
města. Jejími členy jsou starosta města a 1. místostarosta
města, tajemník městského úřadu, vedoucí obvodního
oddělení Policie ČR, velitel hasičského záchranného sboru
kraje se sídlem v Dačicích, velitel jednotky sboru
dobrovolných hasičů města, velitel městské policie,
vedoucí odboru správy majetku a pracovník pro krizové
řízení, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady. Na
zasedání byli též přizváni představitelé záchranné služby a
členové krizového štábu.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 1/2004
Bezpečnostní rada je koordinačním orgánem pro
přípravu na krizové situace a bude se scházet dvakrát za
rok. Na svém zasedání projednala zajištění připravenosti
města na krizové situace, včetně návrhů konkrétních
řešení této připravenosti. Jedná se o krizový plán města,
způsob zajištění varování osob a plán evakuace. Jednotliví
představitelé složek integrovaného záchranného systému
vyhodnotili připravenost těchto složek.
Byl projednán způsob financování připravenosti města
na krizové situace a hrazení nákladů spojených s odstraňováním jejich následků, dále pak způsob a obsah
seznámení právnických a fyzických osob s charakterem
možného ohrožení na území města a způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového
stavu přechodně změní pobyt.
Na závěr byla přednesena zpráva o hodnocení krizové
situace a přijatých opatřeních.
Ing. Bohumil Kmínek, tajemník bezpečnostní rady

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Pokud jste mimo obec, je třeba místo upřesnit např. číslem
a kilometrovníkem silnice, jaká byla nejbližší křižovatka
kterou jste minuli, u jakého města nebo obce se nacházíte
- pozor - řada obcí v jihočeském regionu se jmenuje
stejně, apod.
Při zavolání na tyto linky se zpravidla dovoláte na
krajské operační středisko, které vysílá k poskytnutí
pomoci nejbližší složku záchranného systému.
Představte si, že jste členem posádky záchranné
složky, která se má rychle dostavit na potřebné místo,
tudíž nestačí k určení místa pouze říci, že ve Lhotě, nebo
u Pennymarketu se něco stalo.
Ing. Bohumil Kmínek

Dům dětí a mládeže informuje
·

Tísňová volání
V případě tísně vyvolané mimořádnou událostí se
může každý občan na celém území České republiky
obracet na linky tísňového volání:
150 - HASIČI, tísňovou linku obsluhuje Hasičský
záchranný sbor České republiky
hlásí se: požáry, žádosti o pomoc z důvodu
bezprostředního ohrožení života, majetku nebo
životního prostředí z důvodu živelních pohrom,
havárií, nehod
155 - ZDRAVOTNICKÁ POMOC, tísňovou linku
zpravidla obsluhuje zdravotnická záchranná
služba
hlásí se: žádosti o pomoc z důvodu bezprostředního ohrožení života nebo zdraví z důvodu
zdravotního stavu
158 - POLICIE, tísňovou linku obsluhuje Policie ČR
hlasí se: žádosti o pomoc z důvodu bezprostředního ohrožení života nebo majetku z důvodu
trestného činu, dopravní nehody, porušení pravidel veřejného pořádku a bezpečnosti
112 - TÍSEŇ, tato tísňová linka je určena především pro
cizince, tísňovou linku obsluhuje Hasičský záchranný sbor České republiky hlásí se: žádosti
o pomoc z důvodu bezprostředního ohroženi
života nebo zdraví, majetku nebo životního
prostředí z důvodu všech mimořádných událostí,
linka komunikuje v cizích jazycích a žádosti o
pomoc jsou předávány příslušné složce.
Na tísňovou linku je nutné poskytnout tyto
informace:
kdo - kdo volá, jméno, spojení pro ověření tísňového
volání,
co k čemu došlo, jaká je podstata žádosti o pomoc,
kde - místo, kam potřebujeme, aby se pomoc dostavila,
tedy adresu, pokud voláte z mobilního telefonu je třeba
kromě ulice a čísla popisného upřesnit i obec nebo město,
protože tísňové linky z mobilních telefonů mohou být
směrovány až do krajského města nebo do jiného kraje.
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·

·

Kroužek nejstarších mažoretek byl vybrán k
reprezentaci ČR na festivalu mažoretkových skupin,
který se koná ve dnech 13. – 15. 2. 2004 ve francouzském městě Albi. Z DDM Dačice se zúčastní 15
děvčat a jejich vedoucí Martina Doležalová.
Od 15. února budou v kanceláři DDM k dispozici
přihlášky na letní dětské tábory pořádané v měsíci
červenci a srpnu 2004.
1. běh
18. 7. – 27. 7.
pro děti 1. – 4. tříd
2. běh
28. 7. – 7. 8.
pro děti 4. – 8. tříd
18. 2. pořádá DDM ve spolupráci s MěKS karneval v sále Městského kulturního střediska.
Začátek ve 14,00 hodin.

Poděkování
Z pěčínské kapličky, vížky to malé,
zaznívá zvonů hlas,
to sám pan Jakubec v úvaze zralé,
rozhoupal mu srdce zas.
To již je roků co takhle zvoní,
jen těžce to lze spočítat,
pokaždé to však modlitbou voní,
za to mu chceme díky vzdát.
Popřejme ještě mu dlouhá léta,
aby nám s láskou zvoníval,
po své cestičce ušlapané,
aby vždy rád tam chodíval.
Za malopěčínské občany Jarda Habr

Pozvánka do Domovinky
7. 2. 2004 - ve 14:00 h - Malování na hedvábí. Přibližná
cena za vlastnoručně namalovaný výrobek činí 150 Kč.
Materiál bude k dispozici (šály, šátky, kapesníky…). Jste
srdečně zváni.
10. 2. 2004 v 15:00 h - Seniorské setkání.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 1/2004

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 8

Sportovní úspěchy dačických gymnazistů

Památný den obětí holocaustu

Dne 9. 12. 2003 se zúčastnila družstva chlapců a
dívek z Gymnázia Dačice okresního kola soutěže ve
stolním tenisu, která se konala v tělocvičně SOUZ
v Dačicích. Družstvo chlapců se umístilo v konkurenci
sedmi družstev na 5. místě za chlapci ze SOŠ J. Hradec,
ISŠTO Dačice, SOU rybářského Třeboň a SOUZ Dačice.
Družstvo dívek mezi čtyřmi zúčastněnými kolektivy
suverénně zvítězilo a za sebou na dalších místech nechalo
dívky ze SOUZ Dačice, ISŠTO Dačice a SOUZ Třeboň.
Krajské finále v odbíjené SŠ a SOU proběhlo
11. prosince 2003 ve Sportovní hale v Jindřichově Hradci.
Soutěže se zúčastnilo osm dívčích a osm chlapeckých
družstev. Chlapci z dačického gymnázia vybojovali
krásné druhé místo za Gymnáziem Jírovcova ul. v Českých Budějovicích a za sebou nechali například Gymnázium a Obchodní akademii Kaplice, VOŠL a SLŠ Písek
a SPŠS Tábor. Dívčí družstvo se v této soutěži umístilo na
5. místě za děvčaty z Gymnázia Český Krumlov, Gymnázia v Jírovcově ul. v Českých Budějovicích, Gymnázia
Písek a Obchodní akademie Třeboň.
Všem hráčům v družstvu chlapců i dívek blahopřejeme k dosaženému úspěchu a děkujeme za reprezentaci
školy a města.

V současné době projednává senát návrh zákona,
kterým by byl 27. leden prohlášen jako den památky obětí
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Datum
bylo vybráno podle osvobození koncentračního tábora
Osvětim. Každý památný den by měl odkazovat na něco
mimořádného a zároveň dávat najevo názor společnosti na
zásadní témata. Myslím, že tento den oba předpoklady
naplňuje.
Ohlížíme se za konkrétními obětmi lidského šílenství
a zároveň si tím stále uvědomujeme memento těchto obětí
pro dnešní dobu. Krátká paměť nepatří nikdy mezi
aktuální bolesti společnosti, projeví se teprve poté, co
jsme schopni zopakovat věci, o kterých jsme si mysleli, že
jsou dávno za námi. Také pro toto udržování paměti je
podobných památných dní třeba. Zároveň je tento den pro
Dačice snad až příliš konkrétní. Nahlédneme-li totiž na
pamětní desku židovských obětí z Dačic, najdeme zde
mimo jiné jména Berta Stukartová, Arnold Stukart, Max
Vohryzek, Štěpánka Vohryzková, Jiří Vohryzek a Věra
Vohryzková. Právě těchto šest dačických Židů skončilo
své životy v letech 1942 – 1943 v osvětimském táboře;
další pak v Lublinu, Treblince, Izbici.
Připomínáme si tyto oběti a měli bychom v tom
ohlédnutí vidět i naše město. Snad nikdo z nás nežije svůj
život s vědomím součásti velkých dějinných procesů.
Osudy dačických Židů nám však ukazují, jak lehce se lze
z dačického náměstí, parku či obchodu stát konkrétním
účastníkem tzv. „velké historie“. Historie nežije svůj
vlastní život někde za sklem, jak se nám mohlo zdát
v hodinách dějepisu. Historie je živá součást našich
životů. A každý památný den je pro nás připomenutím
této skutečnosti.
PhDr. Michal Stehlík

Poděkování.
Žáci a učitelky 1. stupně Základní školy v ulici B.
Němcové děkují firmě 2 ES, spol. s r. o. za sponzorský
dar v hodnotě 6 000,- Kč, který byl použit na nákup
učebních pomůcek.

Oční ambulance v Dačicích
informuje:
Od 9. února 2004 bude oční ambulance v Dačicích
přestěhována z prostor polikliniky na Havlíčkovo
náměstí č. p. 84/I (nalevo od zámku)
Ordinační hodiny:
Pondělí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 11:00
12:30 – 14:30
Středa
7:00 – 11:00
12:30 – 16:30
Čtvrtek
7:00 – 11:00
12:30 – 14:30
Pátek
7:00 – 12:00
sudé týdny
Pro neobjednané pacienty s akutními potížemi je
vyhrazena především doba
8:30 – 9:30
13:00 – 13:30
Pacientům k neakutnímu vyšetření doporučujeme
objednání 2 měsíce předem

MUDr. Mario Novák
Tel.: 384 420 729
Mobil: 724 189 098

2. – 6. února 2004
DOVOLENÁ

Státní svátky, významné dny a dny
pracovního klidu v roce 2004
Státní svátky:
1. leden
Den obnovy samostatného českého státu
8. květen
Den osvobození
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje
6. červenec Den upálení mistra Jana Husa
28. září
Den české státnosti
28. říjen
Den vzniku samostatného
československého státu
17. listopad
Den boje za svobodu a demokracii
Ostatní svátky:
1. leden
Nový rok
12. duben
Velikonoční pondělí
1. květen
Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční
Významné dny:
12. březen
Vstup ČR do NATO
5. květen
Květnové povstání českého lidu
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Pozvánka na novou výstavu dačického
muzea a galerie
Městské muzeum a galerie v Dačicích nezavírá své
brány návštěvníkům ani v zimě. Od neděle 18. ledna je
zde otevřena nová výstava, která zároveň zahajuje cyklus
výstav roku 2004 v dačickém muzea a galerii.
Na první výstavě se mohou návštěvníci seznámit s
tvorbou dvou neprofesionálních výtvarníků, které spojuje
kromě toho, že se věnují své tvorbě pouze jako koníčku,
také to, že oba pocházejí z Dačic.
Vlastimil Sítař, (nar. 1954), absolvent dačického
gymnázia, který žije již řadu let v J. Hradci a je původní
profesí právník, vystavoval v dačické galerii již před 11
lety v roce 1993. Dvacet let je členem známé jindřichohradecké skupiny FOKUS, což napovídá, že se věnuje
fotografii. V rámci fotoskupiny se zúčastňuje především
kolektivních výstav a soutěží, v loňském roce proběhla
samostatná výstava jeho fotografií v jindřichohradecké
knihovně. V Dačicích vystavuje kolekci barevných fotografií z oblasti České Kanady, kterou zachycuje v různých
ročních obdobích. Na jeho fotografiích dominují záběry
z oblasti Zvůle, Nového Světa, Terezína, Valtínova,
Maříže, Slavonic, N. Bystřice, Kláštera, Matějovce,
Kaprouna, Suchdolu a části rakouského příhraničí.
Druhý z vystavujících, Rudolf Procházka, (nar.
1958), žije v Dačicích. Jeho výstava v dačické galerii
bude vesměs pro Dačické překvapením, protože jen málokdo tuší, čím se ve svých chvílích volna zabývá. Zatím
znali jeho práce ze dřeva jeho přátelé a známí, nyní se
v dačické galerii poprvé představí široké veřejnosti.
Tvorbě drobných reliéfních děl a plastik ze dřeva se věnuje zhruba od roku 1990. V posledních letech přidal k drobným pracím i velké plastiky, které jsou určeny především
do venkovního prostředí. V materiálu, který používá,
dominuje lípa, dále využívá k opracování topol, višeň,
akát i smrk.
Výstava fotografií Vlastimila Sítaře a dřevěných
plastik Rudolfa Procházky je v dačické galerii otevřena
do 15. února, od pondělí do pátku 9 - 12, 13 - 16 a v
neděli od 13 do 16 hodin.
Mgr. M. Kučerová

Dačický jubilant dr. Miloš Klang
Vážení čtenáři, možná se Vám
v poslední době dostalo do rukou
druhé číslo Dačického vlastivědného sborníku a přečetli jste
si obsáhlý příspěvek Miloše
Klanga: Vzpomínky mých klukovských let. Milý článek plný
krásných vzpomínek na Dačice
ve třicátých letech minulého
století, článek plný vlídného,
poutavého vyprávění, který jistě zaujal nejen starší
čtenáře, ale i mladší věkové kategorie. Autor, JUDr. Ing.
Miloš Klang, CSc., oslavil nedávno, 14. ledna 2004,
významné životní jubileum - osmdesát let. Miloš Klang se
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narodil v Dačicích, studoval na reálném gymnáziu v Telči
a poté na Právnické fakultě MU v Brně a Ekonomické
fakultě VŠZ v Českých Budějovicích. Od roku 1967
působil ve vědecko - výzkumném ústavu hospodářského
práva v Praze. Dlouhodobě se zabýval problematikou
hospodářského práva a je autorem řady odborných
právních publikací.
Dačičtí budou znát Miloše Klanga především z jeho
dačického působení (do roku 1966) jako výborného
pracovníka a neúnavného organizátora v oblasti dačické
kultury. Byl dlouholetým členem a režisérem divadelního
spolku Tyl v Dačicích. Za jeho režírování uvedl Tyl
například „Loretku“ Vítězslava Nezvala, „Osudy dobrého
vojáka Švejka“ Jaroslava Haška, „Tři chlapy v chalupě“.
Dr. Miloš Klang je autorem řady textů k písním
hudebního skladatele Vladimíra Fuky (mimo jiné i k
Dačické polce). Jeho básně zhudebnil i jiný dačický rodák
Pavel Čotek. Jako výborný konferenciér se dr. Klang
osvědčil i při uvádění nezapomenutelných hudebních
estrád Fukova hudebního souboru a dalších hudebních a
jiných kulturních produkcí v Dačicích a okolí.
Miloš Klang je znám i jako básník a prozaik. Již v
době studií psal drobnou prózu a verše. Dačicku věnoval
svou první sbírku „Svému kraji“ (1948), „Vyznání z
nevěry“ (1974), „Tesknice“ (1984), „Čtveročas Vysočiny“
(1989) či báseň „Vyderská pouť“ (1994). V roce 2002
vydalo vydavatelství AGAVE v Českém Těšíně soubor
28 pověstí „Zkazky z moravského Horácka“, které
k vydání připravil a upravil Miloš Klang. Kniha se
čtenářům líbila a mohla se pochlubit zařazením mezi 10
nejčtenějších knih. Obsahuje samozřejmě i pověsti
z Dačicka, Slavonicka, Jihlavska či okolí Telče. (V Dačicích je k dostání ještě v knihkupectví H. Marečkové).
Známe i řadu vlastivědných článků dr. Miloše Klanga
nejen v regionálním tisku, ale v tisku celostátního
charakteru. Pro tyto články bylo vždy typické, jak autor
upozorňoval na neopakovatelnou krásu rodného Dačicka,
na krásu památek, na významné osobnosti či zajímavé
historické události. Málokdo ví, že je například autorem
prvního propagačního článku o dačickém prvenství ve
výrobě kostkového cukru. Zasloužil se o vydání základních propagačních letáků o Dačicích pro rozvoj
turistického ruchu v 50. a 60. letech 20. století. Vždy se
projevoval jako skutečný dačický patriot. Láska k rodnému kraji – to je jeho vyznání, které se prolíná všemi jeho
básněmi, prózou, vzpomínkami.
Přeji jubilantovi nejen za sebe, ale za všechny přátele
a známé v Dačicích do dalších let dobré zdraví, mnoho
neutuchající životní energie, dobré nálady a tvůrčích
úspěchů.
Mgr. M. Kučerová
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V knihách zapsáno
V neděli 22. února 2004 bude ve 14 hodin
v Městském muzeu a galerii v Dačicích slavnostně
zahájena výstava pod názvem „V knihách zapsáno“, která
je společným projektem pěti jihočeských muzeí.
Jedná se o putovní výstavu rukopisů 17. a 18. století z
muzejních sbírek Muzea Jindřichohradecka, Jihočeského
muzea v Č. Budějovicích, Regionálního muzea v Českém
Krumlově, Městského muzea v Blatné a samozřejmě i ze
sbírek Městského muzea a galerie v Dačicích.
Výstava měla premiéru v muzeu v J. Hradci na
podzim loňského roku, dále byla k vidění v Jihočeském
muzeu v Č. Budějovicích a třetí zastávka výstavy je právě
v Dačicích. V březnu, jako pomyslném měsíci knihy, tak
budou v Dačicích k vidění knihy poněkud odlišné od těch,
se kterými se běžně setkáváme. Knihy psané - rukopisy,
mezi nimiž jsou mnohé exempláře velmi vzácné.
Každé z regionálních muzeí zapůjčilo něco ze sbírek,
které jsou pro dané muzeum charakteristické. Jindřichohradecké muzeum poskytlo tři ukázky rukopisů známých
oficií za zemřelé. Z kolekce dačického muzea lze zmínit
Žaltář literátského bratrstva (soubor žalmů) z roku 1621.
Na dačické výstavě bude vystaven i Dačický graduál,
rukopisná památka z let 1586 - 87, která sice nespadá do
vymezeného období vystavovaných rukopisů 17. a 18.
století, ale je nejstarším rukopisem muzea. Z blatenského
muzea jsou na výstavě dva štambuchy - památníky ze
šlechtického prostředí a další.
Výstava je členěna do pěti částí: Paměť předků, S
vírou v Boha, Literární matiné, Chytrému napověz a Vivat
musica. Vystaveno bude několik desítek rukopisů, jako
zpěvníky, graduály, roráty a pašije, modlitební knihy,
svatební promluvy, herbáře, astrologia, receptáře, kuchařky, kroniky, proroctví, památníky i lyrické básně.
Doplňkově jsou instalovány panely zachycující historii
papíru či způsoby, jakými se dříve psalo. Chybět nebudou
ani seznamovací panely zúčastněných muzeí, které upozorní na zajímavé expozice i knihovní fondy muzeí.
Výstava rukopisů bude otevřena do 21. března 2004,
pondělí - pátek 9 - 12, 13 - 16 hod a v neděli od 13 do 16
hodin.
Mgr. Marie Kučerová

Nejpůjčovanější knížky v městské
knihovně za rok 2003
Rok 2003 byl pro naši knihovnu velice rušným rokem.
Prosincovo-lednové a červnovo-červencové stěhování,
rekonstrukce budovy, realizace grantu Phare CBC. Ten
svůj stodesátý rok existence si knihovna opravdu užila.
V roce 2003 ji navštívilo celkem 16 379 čtenářů a
téměř 1500 uživatelů internetu. Čtenáři si půjčili
71 042 knih a periodik. Celkem byla knihovna v loňském
roce otevřena pro veřejnost 175 dní, což znamená, že ji
denně navštívilo v průměru 102 občanů Dačic.
A co se v uplynulém roce četlo? Co se týče beletrie,
tak ze zahraničních autorů se hodně půjčovaly a půjčují
romány J. Fieldingové, J. Deveraux, B. Woodové, N.
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Gordona aj. Např. román Azték od Gary Jennings se
půjčil 11krát, Lékařku Samanthu od Barbary Woodové si
čtenáři půjčili v loňském roce 12krát.
Z českých spisovatelů se čtou knížky: B. Nesvadbové,
B. Tomanové, V. Řeháčkové či H. Longinové. Třináctkrát
půjčené Rozmarné léto od V. Vančury přičítám na vrub
povinné, pardon, doporučené četbě, tak jako 10krát
půjčené Čapkovy Povídky z jedné a druhé kapsy a
Otčenáškovu novelu Romeo, Julie a tma.
U naučné literatury jsou zájmy čtenářů rozmanité, ale
velmi žádané jsou publikace o počítačích, nejrůznějších
záhadách a tajemstvích, publikace z oblasti psychologie a
filozofie, pedagogiky, biologie, kuchařky, zahradničení či
válečná a memoárová literatura.
Minimálně 7 výpůjček měly například tituly: Album
úsměvů od J. Hanzlíka, životopis Ljuby Hermannové,
O čem sní ženy od O. Sommerové, Kuchařka z babiččina
receptáře, Biologie v kostce, Nezoufejte! od I. Krejčího,
Testy inteligence, Ekonomie, Všechno o zahradě,
Motocykly, Receptář prima nápadů od P. Podlahy,
Čarodějnický slabikář od M. Košanové či Proč muži lžou
a ženy pláčou od Allana Peaseho a další.
U dětí vedle školní četby (Staré řecké báje a pověsti,
Staré pověsti české, Fimfárum a Kytice) vítězí na plné
čáře knížky Lenky Lanczové a příběhy Harryho Pottera,
v naučné literatuře se hodně půjčují knížky o počítačích,
knížky z historie, o sportu, knížky o zvířatech.
Březen je již posedmé Měsícem internetu a i naše
knihovna se k němu připojí. Více informací o chystaných
akcích najdete v únorovém bulletinu.
Knihovna je otevřena v pondělí, středu a čtvrtek od
8 – 11 a od 12 – 17 hodin, v pátek jenom odpoledne od
12 – 16 hodin. Úterý je zavírací den.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÁTELE ČETBY
A KNÍŽEK K NÁVŠTĚVĚ KNIHOVNY. Můžete se
přijít jenom podívat či si přečíst poslední čísla novin a
časopisů, které jsou v knihovně k dispozici pro každého,
trvale je k zakoupení regionální literatura o Dačicku.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Pozvánka do knihovny
Městská knihovna zve veřejnost na
cyklus pořadů „Sejdeme se v knihovně“. Budeme se
scházet celý rok, obvykle jednou až dvakrát do měsíce.
Témata pořadů budou různorodá: přednášky, vyprávění, autorská čtení, besedy. Zkrátka setkání se zajímavými lidmi o zajímavých věcech.
Srdečně zveme všechny, kterým není lhostejný stav
přírody okolo nás a chtějí se něco dozvědět o nebezpečí,
dá se říci, o s jarem se blížící kalamitě v lesích.

Ve středu 18. února v 17:00 h
vás zveme do Knihovny v Pantočkově ulici na přednášku
„Kůrovec a jak na něj“. Součástí přednášky bude i zodpovídání dotazů posluchačů, přednášet bude J. Mátl,
pracovník odboru životního prostředí, lesnictví a zemědělství na Městském úřadě Dačice.
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Co žije v Moravské Dyji ?
Jistě jste si mnozí všimli, že Moravská Dyje je jednou
z posledních řek na území našeho státu, která zůstala
ušetřena regulace, napřimování koryta a podobných
zásahů, jimiž se člověk pokouší „zkrotit“ a „zkulturnit“
vodní toky. V důsledku toho koryto řeky na většině míst
přirozeně meandruje, její břehy nejsou až na výjimky
(např. při průtoku obcemi, okolí jezů a mostů) technicky
upraveny a zpevněny, zato jsou však dlouhodobě
stabilizovány vyvinutými břehovými porosty olší, vrb,
topolů a dalších dřevin. Říční niva, kterou Dyje protéká je
zatravněna a využívana jako kosené louky a s výjimkou
mlýnů je zde minimum staveb. Zastavěná území obcí i
chatové osady jsou situovány na říčních terasách či
svazích údolí, z čehož je zřejmé, že prostor pro průtok
zvýšených stavů vody a existence údolní nivy byly
dlouhodobě respektovány při urbanizaci okolí řeky.
Skutečnost, že se Dačicko může pyšnit jedním z
našich nejzachovalejších říčních úseků dokládají výsledky
předběžných průzkumů, které zde byly několika
odborníky provedeny v průběhu měsíce listopadu. Z
těchto výsledků vyplývá, že složení přítomných rybích
společenstev v řece je relativně přirozené a u většiny
druhů ryb také probíhá přirozená reprodukce. Velmi cenné
je zjištění tří druhů ryb, a to ouklejky pruhované (Alburnoides bipunctatus), hrouzka běloploutvého (Gobio
albipinnatus) a hořavky duhové (Rhodeus sericeus).
Ouklejka pruhovaná je vázána na proudivé úseky toku
s kamenitým dnem a je velmi citlivá na čistotu vody a
dostatek rozpuštěného kyslíku. Z povodí Labe již tento
druh vymizel, na našem území se dosud vyskytuje ve
vhodných podmínkách v povodí Dunaje. Ouklejka pruhovaná patří mezi zvláště chráněné živočichy v kategorii
silně ohrožených druhů.
Hrouzek běloploutvý obývá především hlubší toky s
nižší rychlostí proudění. V povodí Dunaje vystupuje až do
řeky Moravy a přilehlých toků na jihovýchodě našeho
území, jimiž jsou především Dyje a Rokytná. Nález z
Moravské Dyje je první a rozšiřuje tak poznatky o
obývaném území druhu. Spolu s následujícím druhem je
hrouzek běloploutvý zahrnut v Příloze II. Směrnice č.
92/43 EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin.
Hořavka duhová se u nás vyskytuje mozaikovitě ve
všech hlavních povodích, ale nikde se neobjevuje hojně na
větším území. Preferuje především stojaté či pomalu
proudící vody nižších poloh. Podmínkou výskytu
ostrakofilní hořavky je přítomnost vodních mlžů, jimž
klade jikry do žaberní dutiny.
Z těchto vodních mlžů byly v Moravské Dyji zjištěny
škeble říční (Anodonta anatina) a všechny tři naše druhy
velevrubů (g. Unio), z nichž velevrub malířský (Unio
pictorum) náleží mezi kriticky ohrožené druhy živočichů a
velevrub tupý (Unio crassus) mezi výše zmíněné
„evropsky významné“ druhy Směrnice č. 92/43 EEC.
Z dalších význačných druhů živočichů, kteří sice
neobývají přímo vodní tok, ale jsou způsobem života
vázáni na říční ekosystém, lze uvést např. silně
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ohroženého ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Ten byl na
několika lokalitách ve sledovaném úseku Dyje nalezen a
existuje zde i množství vhodných hnízdišť (příkré či
kolmé hlinité nebo písčité břehy vytvořené přirozenými
břehovými nátržemi), které v případě jejich zachování
zaručují další existenci tohoto druhu na této řece.
Věřme, že svůj osobitý charakter a zachované přírodní
prostředí, které indikují výše zmíněné druhy živočichů, si
Moravská Dyje uchová i přes současné snahy o „opravu“
jejího toku i do budoucna.
Mgr. Aleš Jelínek, odbor ŽPLZ, MěÚ Dačice

Vzpomínka
18. prosinec 2002 byl smutný den
přírody, blízkých a přátel Pavla Doležala,
obětavého a vzdělaného člověka. Pavel
zemřel před rokem a smrt tak přetnula
jeho velké plány a mravenčí, mnohdy
sisyfovskou práci, která měla velkou váhu v ochraně
přírody. Ani ne půl roku poté, co dostudoval Zemědělskou
fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Miloslava Kráľová, ČSOP Vysočina
Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Te l: 384 420 361, te l/fax: 384 420 292
www.ste fl -tour.cz ,
ce stovka@ste fl-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hrade c, tel: 384 362 696
Nabízíme:
Zimní lyžařské pobyty v ČR, na Slovensku a v zahraničí. Možno zajistit
lyžařské pobyty v Rakousku, Francii, Švýcarsku, doprava busemi vlastní.
SLOVENSKO – Nízké Tatry (případně Vysoké Tatry)

Školní práz dniny

7. 3. – 13. 3. bez procedur
dokoupení 2 procedur
děti do 12 let sleva!
Poznávací zájezdy za mimořádné ceny:
5. 3. – 7. 3. Autosalon Ženeva
Svět. premiéra škody OCTAVIE

3 190 Kč
3 790 Kč

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

Je dnode nní z áje z dy:
7. 2. Bídníci - Praha
7. 2., 14. 2.,
13. 3. , 20. 3.
21. 2., 27. 3.
28. 2.
8. 3.

Hinterstoder - lyžování

Hochkar – lyžování
Lackenhof - lyžování
Harmanschlag – lyžování
permanentka 14,40/10,50 EUR
15. 3. Lord Of The Dance
nejslavnější soubor irských tanců
2. 5. Sluha dvou pánů – komedie s M.
Donutilemv hist. budově ND

860 Kč/os.
(doprava, vstupenka)
390 Kč/ os.
(doprava)
390 Kč/os. (doprava)
390 Kč/ os. (doprava)
190 Kč/os. (doprava)
1 130 Kč/os
(doprava, vstupenka)
380 – 1 270 Kč/os.
(doprava, vstupenka)

Nabízíme léčebné pobyty na Slovensku: Dudince, Hokovce,
Jasenie…
Využ ijte 8% sle vy při z aplace ní z áje z du do 15. února !!!
Využ ijte 5% sle vy při z aplace ní z áje z du do konce bře z na !!
Rádi Vám nabídneme katalog na rok 2004 a podáme bližší
informace přímo v naší CK
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Novinky z Gross Sieghartsu

Anton Koczur

Gross Siegharts je rakouské město s 3 tisíci obyvateli,
politický okres Waidhofen a. d.
Thaya, země Dolní Rakousko.
Naším partnerským městem je od
listopadu 1990, kdy byla podepsána Partnerská smlouva. V čele
města byl od roku 1975 starosta
Anton Koczur. Po pádu železné
opony stál společně s bývalým
starostou Ing. Janem Jelínkem
u zrodu partnerství mezi našim městem a Gross
Sieghartsem. V letošním roce post starosty opouští, ale jak
sám říká, politického života se nevzdá a naplno se bude
věnovat práci pro „TBZ – technologické a vzdělávací
centrum“, které se mu v Gross Sieghartsu podařilo
vybudovat.
Dřívější město tkalcoven a barvíren hledá svou novu
tvář. Po roce 1989 řada lidí přišla o práci i díky přesunutí
textilní výroby do naší republiky. Starostovi Koczurovi se
podařilo bývalé prostory továrny přestavět na středisko,
ve kterém jsou prostory ke vzdělávání a odpočinku. Při
jeho působení byla ve městě zbudovaná nová mateřská
škola, nová umělecká škola, městský sál a k šedesátým
narozeninám dostal od svého města vlastní náměstí Anton Koczur Platz.
Partnerstvím s rakouským městem G. Sieghartsem
jsme měli možnost seznámit se se spoustou milých lidí,
mezi které patří především starosta Koczur. Deset let
vzájemných kontaktů znamenalo mimo jiné studium
skupiny 9 dívek z našeho města na tamější textilní škole,
výměnné koncerty hudebních škol, výměnné koncerty
dechových orchestrů, společnou výstavu zájmové
činnosti, výstavy věnované partnerskému městu v Gross
Sieghartsu i v Dačicích, pravidelnou účast našich žáků na
říjnovém běhu a pochodu v Gross Sieghartsu, aktivní
kontakty mezi hasičskými sbory obou měst, styky
sportovců a řadu dalších aktivit.
Pravidelné setkávání vedení obou měst jednou za čtvrt
roku střídavě v jednom či druhém městě se snaží vytipovávat nové možnosti prohloubení vzájemných styků.

ZUBY, ZUBY, ZUBY
Často se říká, že s úsměvem jde všechno lépe, ale
smějte se, když pohled na Vaše zuby je spíš k pláči, než k
smíchu. A všimli jste si někdy, že lidé se zkaženými,
nevzhlednými zuby se téměř neusmívají? V lepším
případě provádějí různé grimasy, kterými se snaží svůj
nedostatek skrýt. A přitom by stačilo tak málo! Jen se
sami nad sebou zamyslete, kolik času Vám denně zabere
ústní hygiena – ani ne deset minut, že?
A jak tedy zůstat usměvavým co nejdéle?
Nejdůležitější je prevence – a s ní je třeba začít co
nejdříve, tedy už od raného dětství. Zoubek se musí začít
čistit okamžitě, když se začne prořezávat! Vhodné je také
vzít dítě včas k zubaři. Nejenže si lépe zvykne na
prostředí ordinace, bílé pláště, atd., ale zubař také pohlídá
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správný vývoj zubů a poradí rodičům, jak vést dítě ke
správnému postupu při čištění. Dětský chrup se totiž čistí
jinak než chrup dospělý a rodiče by měli na děti při ústní
hygieně dohlížet tak do deseti let.
Pro správné a efektivní čištění zubů je důležitý i
správný výběr kartáčku (nejdražší neznamená nejlepší).
Vy starší nezoufejte, pokud si myslíte, že vaše technika
čištění zubů není správná (poznáte to např. podle
obnažených krčků, zubního kamene nebo krvácení dásní),
neváhejte a poraďte se se svým zubařem. V žádném
případě ho nebudete obtěžovat! Naopak! Bude rád, že to
konečně někoho zajímá. A slyšeli jste už o mezizubním
kartáčku? Zeptejte se na něj!
Někdo si teď možná říká, že ho zuby nebolí, ale to
ještě vůbec nic neznamená. Organismus některých z nás je
tak silný, že si s případnými problémy dokáže poradit
sám. Ale takový nápor nevydrží dlouho a dřív nebo
později musí „nastoupit“ zubař. V některých případech už
pak pomůže jen protéza, která ale moc parády nenadělá.
Závěrem tedy můžeme říct, že čistý zub se nekazí,
zub se kazí, protože je špinavý. A jak dlouho čistit zuby?
Prostě tak dlouho, dokud jsou špinavé. A pasta z reklamy?
Na tu zapomeňte, sama Vám zuby opravdu nevyčistí.
A výmluvy na dědičnost? Těm nevěřte, protože „každý
svého štěstí (v našem případě zdravých zubů) strůjce“.
napsala Romana Vítková
po pravidelné zubní preventivní prohlídce
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AUTOŠKOLA Nosek Dačice
ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra
tel. 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669

zahájení nového kurzu v Dačicích
pondělí 16. února 2004 – v 16:00 h
veškeré informace na učebně
každé pondělí 15:00 – 16:00 h

www.autoskolanosek.cz

Označování psů mikročipem
S příchodem nového roku nám opět nastává povinnost
platit různé poplatky. Majitelé psů jsou povinni zaplatit
poplatek ze psa do konce měsíce března 2004 na pokladně
Městského úřadu. Výše poplatků i podmínky plateb byly
zveřejněny v minulém, čísle bulletinu, kde byla otištěna
Obecná vyhláška o místních poplatcích.
Na základě toho bych chtěl připomenout všem
majitelům psů výhody a podmínky označování psa
mikročipem. Město Dačice má ve své evidenci 850 psů z
toho je 151 označeno mikročipem. Co je vlastně
mikročip? Mikročip je malý nezávadný váleček, který
obsahuje kód a je pomocí injekční jehly aplikován psovi
pod kůži.
Tuto aplikaci provádí vždy veterinární lékař. V
Dačicích se můžete např. obrátit na MVDr. Zdeňka
Andrease, Antonínská 15, každý pracovní den od 17:30
do 19:30 hod. Poplatek za zavedení mikročipu je 450 Kč a
majitel psa si tento poplatek hradí sám.
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A jaké že Vám z čipování vyplývají výhody? První
výhoda je finanční. Každý načipovaný pes Vám
každoročně, po celou dobu jeho života, ušetří z poplatku
ze psa 200 Kč. Druhá výhoda je v identifikaci psa. Pes
nemůže mikročip ztratit jako třeba známku, nebo jiné
označení na obojku (mikročip je neodnimatelný).
Při nalezení Vašeho zaběhnutého psa, který je
označen mikročipem, ušetříte práci nám a zkrátíte Vaši
starost o Vašeho miláčka. Kód lze přečíst čtečkou, kterou
vlastní většina městských policií, veterinární lékaři, kteří
se čipováním zabývají a ošetřovatelé v psích útulcích. Z
toho vyplývá, že pokud ztratíte psa mimo Dačice, je zde
velká šance, že svého mazlíčka ještě uvidíte. Přes firmu
TROVAN, která čipy dodává nejen do ČR, ale i do států
Evropy a o jejich číselných kódech si vede evidenci, lze
zjistit majitele psa v cizině, nebo obráceně.
Stanislav Zelenka, Městská policie Dačice

Sběrný dvůr
upozorňuje občany Dačic a místních částí na možnost
odevzdání odpadů k ekologické likvidaci ve sběrném
dvoře A.S.A. Dačice s. r. o. v areálu Technických služeb
Dačice s. r. o.
Telefon: 384 420 001
Adresa: U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
Provozní doba sběrného dvora
1. 1. - 31. 3. pondělí až sobota
1. 4. - 30. 9. pondělí až pátek
sobota
1. 10. - 31. 12. pondělí až sobota

8:00 – 16:00 h
10:00 – 18:00 h
8:00 – 16:00 h
8:00 – 16:00 h

MMaG

MěKS

Film.
klub

KINO
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KULTURA

30. 1., 31. 1., 1. 2. v 19:30 h
KAŠLU NA LÁSKU
Film USA s titulky
Vstupné 50 Kč

6. 2., 7. 2., 8. 2. v 19:30 h
PRCI, PRCI, PRCIČKY – Svatba
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný

20. 2., 21. 2., 22. 2. v 19:30 h
BOŽSKÝ BRUCE
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč

27. 2., 28. 2. v 17:00 h
HLEDÁ SE NEMO
Film USA s českým dabingem
Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 55 Kč

7. 2. v 16:30 h
KUKUŠKA
Potkají se Rus, Fin a Laponka…a nerozumí si ani slovo.
Režie: Alexandr Rogožkin, Rusko 2002
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13. 2., 14. 2., 15. 2. v 19:30 h
LARA CROFT TOMB RAIDER:
KOLÉBKA ŽIVOTA
Film Velké Británie s titulky
Vstupné 50 Kč
27. 2., 28. 2., 29. 2. v 19:30 h
MATRIX REVOLUTIONS
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

21. 2. v 16:30 h
ZEMĚ NIKOHO
Příběh ze zákopu při balkánském konfliktu
Režie: Daniš Tanovič
Francie, Slovinsko, Belgie 2001

Vás zve na plesovou sezónu: začátek vždy ve 20:00 h
7. 2. Zemědělský ples – hraje Elizabeth
13. 2.
Hasičský bál – hraje Špacír band
21. 2. Diskoples – uvádí P. Kasalý
27. 2.
Divadelní bál – hraje Prima band
18. 1. – 15. 2. 2004
Vlastimil Sítař – fotografie
Rudolf Procházka – dřevořezby
Výstava, po – pá: 9 – 12 h, 13 – 16 h, ne: 13 – 16 h

12. února v 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Vladislav Burian: Toulky za poznáním jižní Anglie
Po stopách čs. letců v Anglii, promítání diapozitivů

„V knihách zapsáno“
výstava rukopisů ze sbírek 5 jihočeských muzeí
22. 2. – 21. 3. 2004, po - pá 9 - 12, 13 - 16 a neděle
13 - 16 hod.
Vernisáž v neděli 22. února ve 14 hodin.

26. února v 17:30 hod.
Muzejní čtvrtek
PhDr. J. Psíková: „Krčínův svět“, (přednáška ke 400.
výročí úmrtí stavitele jihočeských rybníků Jakuba Krčína
z Jelčan, s promítáním fotografií a dokumentů)

